
                 
 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Postanowienia ogólne:  
Do szkoły może przychodzić tylko:  

a) Uczeń i pracownik zdrowy bez objawów wskazujących na infekcje dróg 
oddechowych;  

b) Uczeń i pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie.  

 
2. Uczeń jest przyprowadzany do szkoły i odbierany przez rodziców/opiekunów, 

którzy nie mają objawów wskazujących na infekcje dróg oddechowych 

(dokument dodatkowy - Regulamin przyprowadzania i odbioru ucznia do 
szkoły i ze szkoły).  

 
3. Wprowadza się obowiązek pomiaru temperatury u ucznia i pracownika szkoły 

(dokument dodatkowy - Zgoda-oświadczenie rodzica/opiekuna na 

mierzenie temperatury u ucznia):  

• pomiaru dokonuje się uczniowi i pracownikowi po przyjściu do 
pomieszczeń szkolnych; 

• pomiaru dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły, która musi 
mieć założone rękawiczki jednorazowe oraz mieć maseczkę na twarzy;  

• pomiaru temperatury dokonuje się termometrem bezdotykowym;  

• w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u ucznia lub 
pracownika, osoba dokonująca pomiaru musi niezwłocznie powiadomić 

dyrektora szkoły, który rozpoczyna procedurę izolacji (dokument 
dodatkowy — Regulamin postepowania w przypadku podejrzenia 

zakażenia)  
 

4.  Na terenie szkoły ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz (jeśli obecność 

jest niezbędna dana osoba musi mieć maseczkę, zdezynfekowane ręce i 
przebywać w miejscu wyznaczonym przez dyrektora).  

5.  Rodzice/opiekunowie mają zakaz wchodzenia na teren szkoły podczas 
przyprowadzania i odbierania dziecka (przebywanie jest możliwe w 
wyznaczonych miejscach).  

6.  Wychowawcy klas ustalają najszybsze sposoby komunikowania się z 
rodzicami/opiekunami.  
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HIGIENA I DEZYNFEKCJA 
 

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania 
wymogów higienicznych tj. mycia rąk, noszenia maseczek poza salą lekcyjną, 

w której uczeń ma zajęcia.  
2. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące oraz środki do dezynfekcji 

rąk.  

3. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz utrzymania czystości przez uczniów i 
pracowników.  

4. Przed wejściem do budynku szkoły, na korytarzu, w salach lekcyjnych i 

łazienkach obowiązkowo muszą być umieszczone informacje: o dezynfekcji 
rąk, o myciu rąk, zachowaniu dystansu.  

5. Z sal lekcyjnych usuwa się przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie 
umyć, uprać, czy zdezynfekować. 
 

ORGANIZACJA PRACY POLSKIEJ SZKOŁY im. ZBIGNIEWA HERBERTA  
W COPIAGUE 

 
1. Zapewnia się taką organizacje pracy szkoły, aby uniknąć gromadzenia się 

uczniów (np. różne dni i godziny rozpoczęcia zajęć: nauczanie hybrydowe w 

klasach starszych, wietrzenie pomieszczeń).  
2. Dopuszcza się możliwość zmiany ilości godzin dydaktycznych w danym dniu.  
3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które mogą znajdować się na 

stoliku ucznia i w plecaku.  
4. Uczeń nie udostępnia swoich przyborów i podręczników innym uczniom. 

5. Uczeń nie przynosi do szkoły zbędnych przedmiotów (np. gier, komputera, 
zabawek).  

6. Dopuszcza się spożywanie lunchu przez uczniów w salach lekcyjnych. 

7. Zaleca się korzystanie z pojemników i sztućców jednorazowych.  
8. Należy dopilnować zachowania higieny podczas spożywania lunchu.  
9. Uczniowie, pracownicy i rodzice są zobowiązani do przestrzegania wszystkich 

Regulaminów szkoły.  
10.Pracownicy szkoły oraz rodzice podpisują dodatkowo opracowany dokument 

stwierdzający zapoznanie się:  

• z procedurą organizacji pracy szkoły;  

• z procedurą zachowania się w przypadku podejrzenia o zakażeniu;  

• z organizacją i zasadami obowiązującymi podczas pandemii w szkole. 


