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Włocławek, 31 sierpnia 2021 r.  

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH  we WŁOCŁAWKU 

 
REGULAMIN 

Funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku 
w stanie epidemii wywołanym wirusem SARS – CoV-2 

od 1 września 2021 roku  
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I. 

Podstawa opracowania 
1. Szkoła przygotowując regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku w stanie 

epidemii uwzględniła wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego.  

2. Szkoła zapewnia środki higieniczne/dezynfekujące potrzebne do bieżącego funkcjonowania.  
 

II. 
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin dotyczy uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Technicznych 
we Włocławku oraz rodziców/opiekunów prawnych.  

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na 
niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

3. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów prawnych, aby pozostawiali w domu każde dziecko z jakimikolwiek 
objawami choroby.  

4. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów 
prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

5. Podanie do informacji uczniom i ich rodzicom, nauczycielom zasad bezpiecznego zachowania w okresie 
epidemii (na stronie internetowej szkoły, na wszystkich wejściach do budynku, w trakcie rozpoczęcia roku 
szkolnego, za pośrednictwem dziennika elektronicznego).  

6. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie 
środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). Do szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów 
infekcji lub choroby zakaźnej.  

7. W uzasadnionych przypadkach na teren szkoły może wejść rodzic/opiekun prawny bez objawów infekcji lub 
choroby zakaźnej. Wchodząc do przestrzeni wspólnej należy zachować zasady: 
 dystansu społecznego min. 1,5 m, 
 rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja 
rąk).  

8. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczono  informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję 
użycia środka dezynfekującego.  

9. Wszyscy wchodzący do szkoły zobowiązani są dezynfekować ręce. Rekomenduje się, aby uczniowie po 
przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem. 

10. 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.  

11. Uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek                      
w częściach wspólnych budynku szkoły.  

12. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć 
ręce), zasłonienie ust i nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
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13. Rodzice/prawni opiekunowie kontaktują się z nauczycielami i wychowawcami z wykorzystaniem technik 
komunikacji na odległość. Źródłem informacji dla rodziców uczniów Zespołu Szkół Technicznych jest 
dziennik elektroniczny i strona internetowa szkoły.  

14. Rodzice zobowiązani są do bieżącego śledzenia informacji od dyrektora szkoły i nauczycieli oraz do 
odbierania telefonów ze szkoły lub natychmiastowego oddzwaniania.  

15. Zebrania z rodzicami mogą odbywać się na terenie szkoły lub  z wykorzystaniem technik komunikowania się 
na odległość. 

16. Jeżeli pracownik szkoły/pielęgniarka szkolna zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych (w szczególności gorączkę powyżej 38 C, kaszel, duszności)  należy odizolować ucznia                 
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (izolatorium s. 229), zapewniając min. 2 m odległości 
od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu). W izolatorium może przebywać więcej niż 1 osoba.  

17. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 
 zachowanie odległości  między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,  
 pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie nauczyciela, 
 przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela, 
 w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów.  

18. W trakcie przerwy przeprowadza się wietrzenie klasy.  
19. Obowiązkowo należy dezynfekować ręce przy wejściu do pracowni zawodowych i specjalistycznych. 
20. Wychowawcy klas i nauczyciele nieustannie przypominają uczniom o konieczności przestrzegania 

bezpieczeństwa sanitarnego ze szczególnym uwzględnieniem częstego i właściwego mycia rąk, konieczności 
zachowania dystansu społecznego, zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek w częściach wspólnych szkoły.  

21. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, 
należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 
wykorzystywane podczas zajęć należy regularnie czyścić lub dezynfekować. 

22. Uczeń posiada 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 i podręcznikami między 
sobą. 

23. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich 
przypadkach należy dopilnować, aby uczniowie nie udostępniali  swoich rzeczy innym uczniom.  

24. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub 
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.   

25. Należy wietrzyć sale i części wspólne co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 
w czasie zajęć. 

26. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.  
27. W miarę możliwości pogodowych, biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu zaleca się organizację zajęć na 

świeżym powietrzu (nie tylko wychowania fizycznego).  
28. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować 

dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
29. Należy ograniczyć wszelkie metody nauczania, które są kontaktowe, np. praca w parach, grupach.  
30. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów u pracodawców lub w CKZiU 

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.  

31. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć w pracowniach należy czyścić lub dezynfekować. Zadania 
te wykonuje opiekun pracowni.  

32. Uczniowie korzystają z szatni szkolnej zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, w tym zakazem 
gromadzenia się uczniów w przestrzeni ogólnej szatni. Jednorazowo w  szatni może przebywać max. 20 osób. 

33. Pracownicy administracji oraz obsługi szkoły powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami do 
niezbędnego minimum. 

34. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej zawarte zostały w odrębnym regulaminie.  
35. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu 

od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych                         
i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu 
społecznego. 

36. Zajęcia pozalekcyjne powinny odbywać się po zakończeniu zajęć obowiązkowych w szkole, w małych 
grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po 
zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.  

37. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określone są w odrębnym regulaminie.  
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IV. 
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 
a) PSSE we Włocławku – 601 301 334 
b) Toruń, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. Krasińskiego 4/41; tel. 56/679 55 27 
c) Grudziądz,  Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dra W. Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15-17; tel. 56/641 

44 44 
2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły 

dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały 
obowiązujących stref przebywania (podchodzą do stolika przy wejściu głównym i oczekują na podejście 
pracownika szkoły).  

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po 
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, przed wejściem do pracowni zawodowych i specjalistycznych, po 
powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

4. Obowiązkowo należy dezynfekować sale po zakończeniu zajęć.  
5. Termometr bezdotykowy należy dezynfekować po użyciu w danej grupie. W przypadku użycia innych 

termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. 
6. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, 
dezynfekcji powierzchni dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, 
klawiatur, włączników. 

7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu 
środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 
dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów 
środków służących do dezynfekcji. 

8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy 
dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

9. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie                  
z użyciem detergentu.  

10. Ograniczona zostaje ilość osób jednocześnie korzystających z łazienki/toalety do 4 osób. 
11. W szkole zapewnia się pojemniki na zużyte maseczki i rękawice jednorazowe.  
12. Podmioty zewnętrzne korzystające z pomieszczeń szkoły zobowiązane są do przeprowadzenia dezynfekcji 

pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych 
pomieszczeń.  
 

V. 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie 
został nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej . 

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi 
problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować 
rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. ograniczenie liczby dyżurów podczas przerw 
międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna). 

3. Wyznaczono i przygotowano wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący pomieszczenie, tzw. 
izolatorium – sala 229, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku zaobserwowania objawów 
chorobowych. 

4. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
choroby zakaźnej powinni 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 nr 
999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg 
oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 
uzyskać teleporadę medyczną.  

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy 
poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami, zdezynfekować 
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń 
wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do 
właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 
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VI. 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin został wprowadzony przez dyrektora szkoły w drodze zarządzenia.  
2. Opiekunowie pracowni zawodowych i specjalistycznych, biblioteki szkolnej oraz gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej w szkole zobowiązani są do opracowania regulaminu tych pomieszczeń i wywieszenia ich w 
widocznym miejscu w terminie do 2 września 2021 r.  

3. Wszelkie zmiany w regulaminie wprowadza się w formie pisemnej i ogłoszeniu zmian poprzez wydanie 
zarządzenia przez dyrektora szkoły. 

4. Regulamin obowiązuje od 1 września 2021 r.  
 

Zatwierdzam: 
Włocławek, 31 sierpnia 2021 r. 

 
Donat Marszałek 

Dyrektor Szkoły 

 
 
*Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu,   w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie 

i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz 
https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

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

