
REGULAMIN ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W ZSO NR 6 

W GDAŃSKU 

 

Podstawa prawna:  

Regulamin opracowany jest na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. prawo Oświatowe w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 59 ze zm.) oraz wytycznych  
MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 01 września 
2021r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

 

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie 

i przeciwdziałanie COVID 19 wśród uczniów, rodziców 

i pracowników obowiązujące na terenie ZSO NR 6  
w Gdańsku od 01 września 2021r. 

 
Postanowienia ogólne: 

 
I. Warianty funkcjonowania szkoły w okresie epidemii w sytuacji wystąpienia 

zakażenia na danym terenie: 
➢ Wariant I – tradycyjna forma kształcenia. W szkole funkcjonuje tradycyjne 

kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN. 
➢ Wariant II – mieszana forma kształcenia (hybrydowa). Dyrektor będzie mógł 

zawiesić zajęcia grupy, klasy. 
➢ Wariant III – kształcenie zdalne. Dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu 

zajęć i wprowadzeniu kształcenia na odległość. 
Wszelkie decyzje dyrektora następują po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą Organu Prowadzącego. 
 

II. Wszystkie podmioty szkoły – uczniowie, rodzice i pracownicy zobowiązani są 

przestrzegać zasad zawartych w poniższym regulaminie. 
 

III. Szczegółowe wytyczne: 
 

III.1. Uczniowie wszystkich klas wchodzą do szkoły głównym wejściem – ze względu 
na trwający remont termoizolacji budynku. 

III.2.  Przy wejściu do budynku znajdować się będą płyny dezynfekujące do rąk - osoby 
wchodzące do placówki zobowiązane są zdezynfekować ręce. 

III.3. Na terenie szkoły wywieszone są plakaty sanitarne z zasadami prawidłowego 
mycia i dezynfekowania rąk, zakładania i zdejmowania maski, a przy 
dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje. 

III.4. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie szkoły powinni regularnie myć ręce 
wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu 
do szkoły, przed jedzeniem oraz po skorzystaniu z toalety. Ważna jest ochrona 
podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

III.5. Zaleca się noszenie maseczek przez uczniów w przestrzeniach wspólnych, gdy 
nie można zachować dystansu. Minimalna odległość pomiędzy osobami powinna 
wynosić 1,5m. 



III.6. Należy przeprowadzać wietrzenie pomieszczeń przed, po i w trakcie zajęć oraz 

przerw, a także w dni wolne od zajęć. 
III.7. Rekomendowane są szczepienia dla pracowników szkół oraz uczniów 

w określonych grupach wiekowych. 
III.8. Wprowadza się zasady organizacji zajęć lekcyjnych. 

 

§ 1. 

Organizacja pracy ZSO nr 6 

1. Pracownicy i uczniowie szkoły zgłaszają się do pracy zdrowi. W przypadku 
jakichkolwiek objawów infekcji przed przybyciem należy skontaktować się 
z wybranym lekarzem POZ bądź telefoniczne z Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku, ul. Wałowa 27 – Tel. 58 320-08-00.  

2. W razie podejrzenia infekcji koronawirusem pracownik szkoły telefoniczne 
informuje o tym fakcie Dyrektora. 

3. W razie podejrzenia infekcji koronawirusem u ucznia szkoły rodzic/opiekun prawny 
telefoniczne informuje o tym fakcie wychowawcę lub sekretariat szkoły - tel. 58 346 
38 12/21 

4. Jeżeli pracownik szkoły, będący na stanowisku pracy ma niepokojące objawy 
chorobowe zostaje niezwłocznie skierowany przez Dyrektora do izolatki  

5. Jeżeli uczeń szkoły, będąc w szkole ma niepokojące objawy chorobowe nauczyciel 
informuje sekretariat szkoły, który powiadamia pedagoga/psychologa. Uczeń 
zostaje niezwłocznie skierowany do izolatki, gdzie znajduje się pod opieką 
pedagoga/ psychologa. 

6. O fakcie zachorowania ucznia sekretariat powiadamia rodziców/opiekunów 
prawnych, którzy zobligowani są do jak najszybszego przybycia do szkoły 

7. W razie podejrzenia zakażenia koronawirusem Dyrektor zawiadamia telefonicznie 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Tel. 58 320-08-00) oraz 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego (tel. 112) informując o podejrzeniu 
zakażenia wirusem COVID-19. 

8. Z rozmowy z PPIS sporządzana jest krótka pisemna notatkę z informacją 
o przekazanych zaleceniach i podjętych środkach.  

9. Należy bezwzględnie zastosować się do otrzymanych wytycznych PPIS.  
10. Po ustaleniu dróg poruszania się podejrzewanego o zakażenie ucznia/ pracownika 

należy przeprowadzić dezynfekcję powierzchni podłogowych oraz ewentualnych 
innych, których mógł dotykać (w tym klamek, blatów, i innych).  

11. Dyrektor szkoły wyłącza z użytkowania pomieszczenia, w których przebywała 
osoba podejrzewana o zakażenie.  

12. Po opuszczeniu sali przez osobę podejrzewaną o zakażenie należy ją 
zdezynfekować. 

13. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to 
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze 
świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, po przerwie. 

14. Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 
potrzeby także w czasie zajęć. 

15. Szkoła prowadzi dzienny monitoring wejść osób spoza placówki, osoba wchodząca 
ma obowiązek podania numeru telefonu. 

16. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w procesie edukacji 



nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją 

w warunkach domowych. 

17. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii, każdy uczeń z objawami infekcji dróg 

oddechowych powinien zostać odesłany do domu. Jeżeli będzie kasłał 

i gorączkował, ma być odizolowany. W takim przypadku szkoła zawiadomi 

opiekunów o konieczności szybkiego odebrania ucznia. 

18. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się. W przypadku klas 

1 - 3 SP, uczeń może wejść do szkoły tylko z jednym opiekunem. Przy czym 

opiekun ogranicza swój pobyt na terenie szkoły do minimum, czyli odprowadza 

dziecko do szatni i pozostawia pod opieką dyżurującego nauczyciela. Odbierając 

dziecko również czeka pod szatnią ucznia. Zabrania się wchodzenia do 

pomieszczenia szatni- dot. klas 1-2 i oczekiwania na korytarzach szkoły. 

19. Rodzic/Prawny opiekun powinien zachować dystans od innych opiekunów 

i pracowników szkoły wynoszący przynajmniej 1,5 metra. Wchodząc do szkoły, 

musi przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego 

obywateli (m.in. zasłaniać usta i nos). 

20. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. 

21. Podczas zajęć każdy uczeń korzysta z własnych podręczników przyborów 

piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać 

przyborów od innych. 

22. Zajęcia oddziału odbywają się zgodnie z planem w miarę możliwości w jednej sali 

lekcyjnej z wyłączeniem lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowych, zajęć 

międzyoddziałowych i dzielonych grup. 

 

 

§ 2. 

Środki bezpieczeństwa osobistego 

 

2.1. Podczas wejścia do szkoły albo sali lekcyjnej, uczniowie i pracownicy szkoły 

zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m). 

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem 

(maseczką jedno - lub wielorazową, materiałem).  

2.3. Zaleca się, aby uczniowie i pracownicy szkoły zakrywali usta i nos do momentu 

zajęcia miejsca w sali lekcyjnej. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie zajęć), uczeń 

powinien ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

2) wychodzi do toalety 

3) wychodzi na przerwę 

2.4. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą, jeżeli uznają to za właściwe, mieć 

zakryte usta i nos w trakcie lekcji, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

 

 



§ 3. 

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, 

pomieszczeń 

 

3.1.Podczas wchodzenia do budynku szkoły zaleca się dezynfekcję dłoni, płynem 

znajdującym się w dystrybutorach. 

3.2. Rekomenduje się, aby podczas wchodzenia do sali lekcyjnej przed rozpoczęciem 

zajęć i po każdej przerwie, uczniowie i nauczyciele dezynfekowali dłonie, 

korzystając z płynu dezynfekującego znajdującego się przy wejściu do każdej sali. 

3.3 Prowadzi się monitoring dezynfekcji toalet i pomieszczeń wspólnych. 

 

 

§ 4. 

Postanowienia końcowe 

 

4.1. W trosce o zdrowie uczniów oraz pracowników szkoły należy przestrzegać 

wszystkich wytycznych MEiN, MZ i GIS, a indywidualne trudne sytuacje 

rozwiązywać w sposób empatyczny i wyrozumiały, z poszanowaniem 

powierzonych nam uczniów. 

4.2. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.  
4.3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego 

i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus a także obowiązujących przepisów prawa. 

4.3. W razie konieczności lub zmiany sytuacji epidemiologicznej regulamin może być 

na bieżąco modyfikowany. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 

2021r. 

 

 

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

