
Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących  

im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu w czasie epidemii 

 

 

§ 1. 

Zadania administracyjne szkoły 

1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres 

zsejar@zsejar.internetdsl.pl, kontaktować się telefonicznie pod numer 16 621 23 11 lub bezpośrednio 

po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole. 

2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: 

e- mail na adres zsejar@zsejar.internetdsl.pl lub telefonicznie pod numerem 16 621 23 11, a także 

bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.  

3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

telefonicznie w godz. 7.30 – 15.30. 

4. Nauczyciele oraz pracownicy administracyjni mogą przebywać w pomieszczeniach 

przeznaczonych do wykonywania obowiązków zawodowych (pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, 

gabinet wicedyrektorów, sekretariat, księgowość) w osłonach twarzy. Podczas załatwiania spraw 

z osobami z zewnątrz należy korzystać z osłony twarzy. 

 

§ 2. 

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej 

1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie występują widoczne objawy choroby wskazujące 

na infekcję dróg oddechowych oraz które nie są objęte kwarantanną lub izolacją oraz nie przebywają 

w domu z taką osobą. 

2. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice 

i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione  

w sekretariacie szkoły.  

3. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych, a także wytyczne 

sanitarne dotyczące szkół. 

4. Budynek szkoły został podzielony na trzy strefy (ucznia, rodzica, wspólna) i dla każdej  

z nich ustalono odrębny reżim sanitarny. 

5. Pracownicy obsługi przydzieleni są do wykonywania zadań na stanowisku pracy  

w strefach wymienionych w punkcie 4. 

6. Podczas przerw pomiędzy zajęciami szkolnymi, bezpiecznymi środkami odkażającymi sprzątane 

są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety, klawiatury, myszy 

w pracowniach komputerowych oraz wszelkie inne powierzchnie dotykowe. 

7. Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania, uczniowie obowiązkowo myją  

i dezynfekują ręce. 

8. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk. 

9. W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania 

rąk. 

10. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne sprzątają i dezynfekują pracownicy 

obsługi. 

11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

12. Sale, części wspólne są wietrzone co najmniej raz na godzinę - w czasie przerwy,  

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 



2 
 

13. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, 

nauczyciele ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe.  

14. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów 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.  

15. Uczeń u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest 

izolowany w sali nr 28, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów. 

16. Wychowawcy klas sporządzają i weryfikują wykaz danych kontaktowych rodziców/opiekunów, 

zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub w przypadku stwierdzenia 

zakażenia w szkole. 

17. Zasady komunikacji z rodzicami uczniów ZSEiO opisuje stosowna procedura (Załącznik 1). 

18. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone 

na terenie szkoły z dostosowaniem organizacji do sytuacji epidemicznej lub w formie zdalnej.  

 

§ 3. 

Strefa rodzica 

1. Pomieszczenia i przestrzenie w których mogą poruszać się i przebywać rodzice oraz osoby postronne 

należą do strefy rodzica. Strefa obejmuje: hall wejściowy na parterze, klatkę schodową wiodącą od 

wejścia głównego, korytarz na I piętrze, sekretariat, pokój nauczycielski. 

2. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania min  

1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu. 

3. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć 

jednorazowe rękawice ochronne. 

4. Na teren szkoły może wejść tylko jeden opiekun ucznia i przebywać wyłącznie w strefie rodzica.  

5. W pomieszczeniach należących do strefy rodzica pracownik obsługi nadzoruje przestrzeganie 

zasad określonych w ust. 2-4. Zobowiązany jest też do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości 

w miejscach przebywania rodziców, osób postronnych wg wytycznych GIS, MEN i MZ dla szkół 

w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń” (Załącznik 2), w tym 

w szczególności wietrzenia korytarza, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez rodziców, osoby 

postronne. 

 

§ 4. 

Strefa ucznia 

1. Pomieszczenia i przestrzenie, w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia. Strefa 

obejmuje: sale lekcyjne, sale gimnastyczne, szatnie wf. 

2. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać nauczyciele, 

wyznaczeni pracownicy administracji i obsługi oraz osoby wykonujące zadania zawodowe związane 

z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Uczniowie i nauczyciele w strefie ucznia nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, chyba że 

dyrektor szkoły wprowadzi taki obowiązek. 

4. Po wejściu do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są dokładnie umyć ręce lub je zdezynfekować. 

5. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą. 

6. Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych, a uczniowie w miarę 

możliwości mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach.  
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7. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału 

pomieszczeniach. 

8. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w części korytarza przed salą, w której 

odbywać będą najbliższą lekcję lub w sali lekcyjnej. 

9. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub  

w sali gimnastycznej. 

10. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju 

prowadzonych zajęć. 

11. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego 

nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych GIS, MEN 

i MZ dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń” (Załącznik 2), 

w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, czyszczenia miejsc najczęściej dotykanych przez 

uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów. 

 

§ 5. 

Strefa wspólna 

1. Pomieszczenia i przestrzenie, w których poruszają się i przebywają uczniowie, rodzice, 

osoby postronne, nauczyciele i pracownicy szkoły określa się strefą wspólną. Strefa obejmuje: klatki 

schodowe, korytarze, szatnię ogólną , toalety, bibliotekę, gabinet pedagoga, gabinet higienistki.  

2. Wszystkie osoby przebywające w strefie wspólnej mają obowiązek zasłaniania ust i nosa. Z tego 

obowiązku może zwolnić tylko dyrektor szkoły odpowiednią decyzją.  

3. Przebywający w strefie wspólnej mają obowiązek zachowywania w miarę możliwości dystansu 

społecznego min 1,5 m.  

4. W strefie wspólnej obowiązuje częsta dezynfekcja rąk oraz ochrona podczas kichania i kaszlu. 

5. Korzystanie z szatni odbywa się  z zachowaniem dystansu społecznego, tj. uczniowie wchodzą 

pojedynczo do szatni.  W szatni może przebywać jednorazowo max. 10 osób. Korzystając z wieszaków 

należy zachować odległość min.1,5 m.  

6. Przebywanie uczniów w strefie wspólnej należy ograniczyć do minimum, kontrolując ich ilość 

w danym pomieszczeniu i przestrzeni wspólnej, a także ograniczając czas przebywania tylko do 

potrzebnego w celu wykonania określonych czynności.  

7. W strefie wspólnej należy organizować przebywanie osób w taki sposób, by unikać nadmiernego 

gromadzenia się. Dla zmniejszenia ilości uczniów wchodzących przed 8.00, uruchomione zostają dwa 

wejścia do szkoły: główne (dla uczniów klas I LO i T oraz III PK) i ewakuacyjne (dla uczniów klas III 

Technikum). Uczniowie klas II wchodzą wejściem głównym – czas rozpoczęcia zajęć jest zróżnicowany 

dla tych klas. 

8. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie wspólnej, zobowiązani są do 

bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w tych miejscach wg wytycznych GIS, MEN i MZ dla 

szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń” (Załącznik 2), w tym 

w szczególności wietrzenia korytarzy oraz wycierania miejsc najczęściej dotykanych i dezynfekowania 

sanitariatów.  

 

§ 6. 

Biblioteka i zajęcia pozalekcyjne  

1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w wyznaczonych godzinach.  

2. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin 

biblioteki szkolnej” (Załącznik 3). 

3. Zajęcia pozalekcyjne realizowane są w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie 

w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia. 
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4. Jeżeli w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczą uczniowie z różnych klas, zaleca się zachowanie 

dystansu społecznego i zasłanianie ust oraz nosa. 

 

§ 7. 

Sklepik szkolny  

1. Pracownik sklepiku nie może przebywać w strefie ucznia i strefie rodzica. 

2. Przy organizacji pracy sklepiku obowiązują wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia 

dzieci i młodzieży, a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów 

żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy. 

3. Miejsca spożywania posiłków w sklepiku wyznaczone są z zachowaniem dystansu społecznego min. 

1,5 m. 

4. Produkty sprzedawane są uczniom i pracownikom szkoły z zachowaniem dystansu społecznego min 

1,5 m. 

5. W sklepiku mogą przebywać wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły dokonujący zakupu lub 

spożywający posiłek. 

6. Przed wejściem do sklepiku uczniowie i pracownicy szkoły myją ręce. 

7. W sklepiku dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk. 

8. Pracownik sklepiku wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej 

posiłek. 

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony 

do pracy.  

2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura 

działania zgodnie z wytycznymi (Załącznik nr 4). 

3. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u ucznia szkoły obowiązuje procedura działania 

zgodnie z wytycznymi (Załącznik nr 5). 

4. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły 

zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym (Załącznik nr 6). 

5. Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, 

w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i wprowadzić kształcenie na odległość w wariancie B 

(hybrydowe) lub wariancie C (w pełni zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej w powiece 

lub w szkole. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 

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

