
Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach  

w okresie pandemii COVID - 19 

 

Podstawa prawna: 

1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020 r., Dz. U., poz.1389          

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty           

w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19; 

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2002 r., Dz. U., poz. 1165, 

1386 zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach; 

3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r., Dz. U. poz. 493, 530, 

564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1094 zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                        

i zwalczaniem COVID – 19; 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE 

1) Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych lub w izolacji. 

2) Przy wejściu do budynku szkoły i budynku warsztatów szkolnych zamieszczono 

informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka 

dezynfekującego. Wszystkich wchodzących do budynku szkoły i warsztatów szkolnych 

zobowiązuje się do dezynfekcji rąk. 

3) Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do minimum – obowiązuje je 

stosowanie środków ochronnych, tj. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, (tylko osoby 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) –                                   

i w wyznaczonych obszarach. 

4) Zapewniona jest możliwość szybkiej i skutecznej komunikacji na odległość 

(telefoniczny lub poprzez dziennik elektroniczny) z rodzicami lub prawnymi 

opiekunami ucznia. Zobowiązuje się wychowawców klas do posiadania w swojej 

bazie danych  kontaktowych do rodziców lub opiekunów prawnych wszystkich 

wychowanków. 

5)  Szkoła posiada termometry bezdotykowe (podlegające dezynfekcji po użyciu w danej 

grupie) i termometry standardowe (podlegające dezynfekcji każdorazowo po użyciu). 

6) Przy wejściu do budynku głównego szkoły i warsztatów szkolnych odbywa się losowy 

pomiar temperatury - w szczególności osobom z podejrzeniem objawów choroby. 

7) Uczeń, u którego pracownik szkoły zaobserwuje objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, podlega odizolowaniu       

w pomieszczeniu izolacyjnym – pokój numer 35 (zaplecze świetlicy), z zapewnieniem 



minimum 2 m odległości od innych osób. W takim przypadku poinformowani będą 

rodzice / opiekunowie prawni ucznia   o konieczności odebrania go ze szkoły, w ramach 

możliwości własnym środkiem transportu. 

8) Szatnie szkolne uczniowskie są zamknięte do odwołania stosownym ogłoszeniem. 

9) Pracowników obsługi zobowiązuje się do wietrzenia części wspólnych tj. korytarzy co 

najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także częściej. 

10) Do odwołania zawiesza się organizowanie wycieczek szkolnych. 

11) Umożliwia się uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły korzystanie                                   

z dystrybutorów wody jednak wyłącznie z własnym kubkiem lub pojemnikiem. 

Dystrybutory są dezynfekowane przez pracowników obsługi szkoły po każdej przerwie 

lekcyjnej. 

https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-

fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/ 

12) Organizacje pracy szkoły oraz plan lekcji przewiduje prowadzenie zajęć edukacyjnych 

poszczególnych klas i grup w jednym pomieszczeniu lekcyjnym bez konieczności 

przechodzenia uczniów z sali do sali. 

13) W sali lekcyjnej podczas zajęć lekcyjnych nie ma obowiązku używania maseczek 

ochronnych z wyjątkiem zajęć w pracowni fryzjerskiej. 

14) Organizacja zajęć informatyki oraz innych zajęć z wykorzystaniem sprzętu 

komputerowego wymaga od nauczyciela tych zajęć do dezynfekcji sprzętu 

każdorazowo po zakończonych zajęciach.     W takim przypadku zapewniony jest dostęp 

do środków ochrony w postaci maseczek i rękawiczek ochronnych, jak również płynu 

dezynfekującego. 

15) Sale i laboratoria (wykorzystywany sprzęt i materiały) zajęć praktycznych są 

dezynfekowane przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu po zajęciach każdej grupy. 

16) Na nauczycielach wychowania fizycznego spoczywa obowiązek  dezynfekcji sprzętu 

sportowego po każdych zajęciach wychowania fizycznego. 

https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-

ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-

cov-2/ 

17) Podczas zajęć wychowania fizycznego należy unikać gier i ćwiczeń kontaktowych. 

18) Pracownicy obsługi zobowiązani są do mycia detergentem i dezynfekowania podłóg      

w salach gimnastycznych zgodnie z odrębnym harmonogramem. 

19) W salach lekcyjnych podczas zajęć lekcyjnych nie ma obowiązku korzystania                      

ze skrzynek na telefony komórkowe. 

20) Podczas przerw lekcyjnych uczniowie opuszczają sale lekcyjne, które podlegają  

wietrzeniu. Uczniowie są w tym czasie zobowiązani są do noszenia maseczek 

ochronnych. Jednocześnie zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz 

pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

21) Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli do wietrzenia sal lekcyjnych po każdych 

zajęciach – w razie potrzeby również podczas prowadzonych zajęć. 



22) W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk – każdorazowo po 

przyjściu do szkoły – ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust. 

23) Uczeń zobowiązany jest do posiadania własnych przyborów i podręczników. Uczniowie 

nie powinni wymieniać się przyborami i podręcznikami szkolnymi. 

24) W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodów 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. 

25) Zajęcia dodatkowe, np. w ramach projektów realizowane są z uwzględnieniem 

wszystkich obowiązujących zaleceń i obostrzeń niniejszego regulaminu. 

26) Zasady pracy biblioteki szkolnej obejmują: godziny pracy, max. liczbę uczniów 

przebywających w bibliotece z zachowaniem dystansu społecznego (max. 5 osób) oraz 

dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych         

w bibliotece. 

27) W kawiarence szkolnej może jednocześnie przebywać 10 osób. 

28) Ze stolików w kawiarence szkolnej należy usunąć wszelkie dodatki typu: cukier, 

jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki. 

29) Pracownicy kawiarenki zobowiązani są do noszenia maseczek i rękawiczek 

ochronnych. 

30) Zobowiązuje się pracowników obsługi do dezynfekcji pomieszczenia kawiarenki po 

każdej przerwie lekcyjnej. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

1) Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2) Pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi objęci 

są działaniami minimalizującymi ryzyko zakażenia, w tym nie są angażowani w dyżury 

międzylekcyjne. W przypadku pracowników obsługi stosuje się w takim przypadku         

w miarę możliwości pracę zdalną. 

3) W szkole wyznaczone jest (wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie izolacyjne – sala 35, w którym izoluje się osobę z zaobserwowanymi 

objawami chorobowymi. 

4) 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 numer telefonu 999 lub 112 i poinformować, że może być 

zakażony koronawirusem.  



5) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych 

poddany jest bezzwłocznie gruntownemu sprzątaniu, a powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty) dezynfekcji. 

6) W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się 

zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i możliwe jest 

prowadzenie zajęć w systemie hybrydowym. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ 

 

NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY 

1) Zobowiązuje się wszystkich wychowawców klas do szczegółowego omówienia na 

pierwszych zajęciach godziny z wychowawcą Regulamin funkcjonowania Zespołu 

Szkół Technicznych w Kartuzach w okresie pandemii COVID – 19. 

2) Wszystkich nauczycieli zobowiązuje się do sumiennego pełnienia dyżurów na 

korytarzach ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń niniejszego regulaminu. 

 

 

W przypadku zakwalifikowania Powiatu Kartuskiego do strefy czerwonej / żółtej: 

 organizacja pracy ZST w Kartuzach uwzględnia Wytyczne Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych 

i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie: 

1) higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni; 

2) gastronomii; 

3) postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-

organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii/ 

W odniesieniu do ww. Wytycznych Dyrektor ZST w Kartuzach ustala, co następuje: 

1) Ograniczenie do minimum przychodzenia i przebywania osób trzecich, w tym                      

w strefach wydzielonych. 

2) Wprowadzenie obowiązku zachowania dystansu między kadrą, nauczycielami, 

uczniami oraz pracownikami w przestrzeniach wspólnych szkoły. 

3) Wprowadzenie bezwzględnego obowiązku zakrywania ust i nosa przez wszystkie 

osoby przebywające na terenie szkoły - zarówno w budynkach szkoły, jak również na 

zewnątrz (wyjątek stanowić mogą klasy i sale lekcyjne podczas zajęć i lekcji). 

4) Wprowadzenie obowiązku osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych w 

ramach kształcenia w zawodzie. 

5) Losowe mierzenie termometrem bezdotykowym temperatury ciała pracownikom 

przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38 stopni 

Celsjusza pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady 

medycznej. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


6) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub 

pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała: 

 jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38 stopni Celsjusza lub wyżej – 

należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze 

szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej; 

 jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2 stopni 

Celsjusza – 37,9 stopni Celsjusza – należy powiadomić rodzica ucznia i ustalić 

ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły. 

7) Wprowadzenie zakazu organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. 

8) Zorganizowanie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na powietrzu,                            

tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły. 

9) W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować 

rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim) 

po konsultacji medycznej i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas. 

 

 

Dyrekcja ZST w Kartuzach 

 


