
Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół
Transportowo-Elektrycznych CKU 

w czasie trwania epidemii

I. Informacje wstępne
1. Niniejszy regulamin określa zasady postępowania i zachowania pracowników, uczniów, osób

trzecich przebywających na terenie i w budynkach ZST-E CKU, to jest na terenie i w budynkach
szkolnych na ulicy Kantaka 6 oraz na terenie i w budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego
na ul. Wolności 10, w sytuacji poważnego zagrożenia infekcją wirusową. 

2. Regulamin  uwzględnia  wytyczne  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej,  Głównego  Inspektoratu
Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2020 r. do organizacji nauki od 1 września
2020 r;

II. Organizacja zajęć edukacyjnych:
1. Zarówno uczniów, rodziców, jak i pracowników zobowiązuje się do codziennego sprawdzania

bieżących komunikatów szkoły dotyczących zmian organizacji zajęć (strona internetowa szkoły,
dziennik  internetowy),  odbierania  telefonów  i  elektronicznych  wiadomości  tekstowych
przesyłanych przez szkołę. 

2. Do  szkoły  może  uczęszczać  uczeń  bez  objawów  chorobowych  sugerujących  infekcję  dróg
oddechowych  oraz  w  sytuacji  gdy  domownicy  (osoby  mieszkające  z  uczniem  w  jednym
mieszkaniu) nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

3. Uczniowie  z  objawami  chorobowymi  sugerującymi  infekcję  dróg  oddechowych,  objawami
typowymi dla Covid 19, a także uczniowie ze stwierdzoną zmniejszoną odpornością na choroby,
w tym przechodzące choroby przewlekłe, powinni pozosta

4.  w domu,  na  podstawie  opinii  lekarza  sprawującego  opiekę  zdrowotną  nad  uczniem,  a  ich
rodzice są zobowiązani poinformować szkołę o powodach nieobecności, a w przypadku okresu
dłuższego niż kilka dni okazać pisemną opinię lekarza. 

5. W okresie nieuczęszczania do szkoły rodzice powinni zapewnić zdalny kontakt ucznia ze szkołą
w  celu  kontynuowania  nauki.  Zdrowy  uczeń  przebywający  w  domu  ma  obowiązek
kontaktowania  się  z  nauczycielami  i  uczestniczenia  w  kształceniu  zdalnym.  W  tym  celu,
zarówno uczniowie,  jak i rodzice zobowiązani są do podania w pierwszych dniach września
wychowawcom numerów swoich telefonów oraz adresów poczty elektronicznej. 

6. W  sytuacji  odwołania  zajęć  w  szkole,  z  powodów  zagrożenia  infekcją,  uczniowie  mają
obowiązek  kontaktowania  się  z  nauczycielami  i  uczestniczenia  w  kształceniu  zdalnym,  w
ustalony przez nauczycieli sposób.
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7. Ogranicza się liczbę wejść do budynków szkolnych w celu egzekwowania zasad sanitarnych
ustalonych w niniejszym regulaminie.

8. Wszyscy  wchodzący  do  budynków  ZSTE  CKU  mają  obowiązek  dezynfekowania  rąk.  W
związku z tym przy wejściach rozmieszczone są punkty dezynfekcji rąk wraz z instrukcją użycia
środka dezynfekującego.

9. Wszyscy  uczniowie  oraz  pracownicy  ZSTE  CKU  mają  obowiązek  poddania  się  badaniu
temperatury  za  pomocą  bezdotykowego  termometru  w  sytuacji,  gdy  taka  kontrola  będzie
prowadzana. 

10. Szkoła  ogranicza  wizyty  osób  z  zewnątrz  do  niezbędnego  minimum.  Interesantów  szkoły
obsługuje się  w miarę  możliwości  zdalnie,  tzn.  telefonicznie  lub za pomocą korespondencji
mailowej, pocztowej. 

11. W okresie podwyższonego zagrożenia infekcją wirusową do budynków szkolnych wpuszczane
są osoby nie będące uczniami lub pracownikami szkoły, jeśli nie mają objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych i tylko do wyznaczonych obszarów (hol,  korytarze
prowadzące do sekretariatów, pomieszczenia wyznaczone przez dyrektora). 

12. Osoby nie będące pracownikami i uczniami ZSTE CKU wchodzące do budynków szkolnych
obowiązuje  stosowanie  osłony  ust  i  nosa  oraz  dezynfekcja  rąk,  a  także  zasady  dystansu
społecznego (1,5 m). W pomieszczeniach biurowych jednocześnie może przebywać tylko jeden
interesant. 

13. W okresie, w którym z uwagi na podwyższony poziom zagrożenia chorobą wirusową powiat
ostrowski zaliczony zostanie do strefy żółtej lub czerwonej nie organizuje się wyjść grupowych i
wycieczek szkolnych, które narażałyby uczniów na przebywanie w obiektach zamkniętych i na
kontakt  z  innymi  osobami  spoza  szkoły  z  naruszeniem  dystansu  społecznego,  a  także  nie
organizuje  się  uroczystości  szkolnych  polegających  na  gromadzeniu  się  i  przebywaniu  w
jednym pomieszczeniu uczniów z różnych oddziałów.

14. Jeżeli  pomiar  termometrem  bezdotykowym  wynosi  38°C  lub  więcej  –  należy  powiadomić
rodziców  ucznia  w  celu  ustalenia  sposobu  odebrania  dziecka  ze  szkoły  i  przypomnieć  o
obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. 

15. Uczniowie  przebywający w budynkach szkolnych  mają  obowiązek posiadania  maseczek lub
przyłbicy i zakrywania nimi ust i nosa w sytuacjach i miejscach większego ryzyka infekcji, tzn.
w  małych  przestrzeniach,  w  szatniach,  sekretariatach,  na  szkolnych  korytarzach  podczas
przerwy w okolicznościach, w których odległości między osobami są mniejsze niż 1,5 metra. 

16. W  salach  dydaktycznych  i  pracowniach  nauczyciele  nadzorują  zajmowanie  przez  uczniów
miejsc w taki sposób, aby zachować możliwie największą odległość między osobami. 

17. Podczas zaję

18.  dydaktycznych  nauczyciele  i  uczniowie mają obowiązek stosowania środków ochrony ust i
nosa w sytuacjach braku możliwości utrzymania dystansu co najmniej 1,5 m. 
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19. Na  zajęciach  dydaktycznych  nauczyciele  powinni  starać  się  nie  dotykać  przedmiotów
należących do uczniów, w tym zeszytów. Prace pisemne uczniów oddane do oceny powinny być
poddane dwudniowej  kwarantannie. 

20. Zaleca się, aby pisemne zadania domowe były wykonywane w wersji elektronicznej i przesyłane
przez uczniów na wskazaną przez nauczyciela pocztę elektroniczną. 

21. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych do edukacji przedmiotów. 

22. Uczniom nie wolno wymieniać się podręcznikami, przyborami, narzędziami.

23. Stosuje się stały przydział miejsc w salach dydaktycznych. Uczniom nie wolno bez polecenia
nauczyciela zmieniać zajętego miejsca pracy w sali dydaktycznej. 

24. Przed zajęciami  edukacyjnymi,  podczas  których uczniowie używają  tych  samych  urządzeń i
narzędzi  (dotyczy  to  szczególnie  zajęć  praktycznych),  uczniowie  obowiązkowo dezynfekują
ręce po wejściu do pomieszczenia, a także myją i dezynfekują ręce po tych zajęciach. 

25. Jeżeli  pracownik  szkoły zaobserwuje u ucznia  objawy mogące  wskazywać na infekcję  dróg
oddechowych,  w  szczególności  gorączkę,  kaszel,  duszność,  stan  podgorączkowy,  objawy
przeziębieniowe, kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, należy odizolować
ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób, po
czym  niezwłocznie  powiadomić  rodziców/opiekunów  o  konieczności  odebrania  ucznia  ze
szkoły  (rekomendowany  własny  środek  transportu).  W  budynku  szkolnym  na  ul.  Kantaka
funkcje  izolatki  pełnić  będzie  pomieszczenie  gospodarza  obiektu  sportowego,  a  w Centrum
Kształcenia Zawodowego pomieszczenie biurowe w budynku C. 

26. Pracownicy zajmują w pomieszczeniach wspólnych (pokój nauczycielski, biura, pomieszczenia
socjalne) te same miejsce i także zakrywają usta i nos w sytuacjach, gdy nie można zachować
dystansu 1,5m. W sytuacjach używania przez pracowników tych samych przedmiotów (telefon,
komputer,  klucze,  czajnik,  naczynia)   należy dezynfekować te  przedmioty /  umyć  je po ich
użyciu oraz umyć ręce lub zdezynfekować je.

27. Podczas  pobytu  uczniów  na  terenie  ZST-E  CKU  należy  minimalizować  kontakty  między
poszczególnymi oddziałami klasowymi i grupami uczniów.

28. Należy stosować zmianowość w organizacji pracy dydaktycznej.

29. Ustala się zasadę organizowania i odbywania zajęć dydaktycznych dla jednego oddziału / grupy
uczniów w jednym pomieszczeniu dydaktycznym. 

30. W organizacji pracy dydaktycznej minimalizuje się liczbę grup międzyoddziałowych.

31. Podczas  przerw ogranicza  się  gromadzenie  się  uczniów w jednej  przestrzeni  w tym samym
czasie  na  korytarzu  szkolnym,  ogranicza  się  kontakty  uczniów  pochodzących  z  różnych
oddziałów. Uczniowie mają obowiązek zachowania zasad dystansu społecznego, tzn. odległości
1,5 m wokół siebie. Podczas przerw uczniowie wychodzą z budynku i spędzają czas na terenie
otwartym szkoły. W związku z tym mogą posiadać wierzchnie okrycie w salach lekcyjnych. 

32. Zajęcia  z  wychowania  fizycznego  należy  organizować  na  boisku  szkolnym,  na  otwartej
przestrzeni szkoły oraz w parku. 
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33. Z  siłowni  szkolnej  można  korzystać  zachowując  zasadę  1  osoba  na  10  m2 oraz  zasadę
minimalnego dystansu 1,5 m. Po każdym zajęciu konieczna jest dezynfekcja urządzeń.  

34. Podczas  zajęć  wychowania  fizycznego  i  sportowych,  w  których  nie  można  zachować
dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

35. W celu  zminimalizowania  liczby pobytu  uczniów w szatniach  dopuszcza  się  organizację
trzech godzin wychowania fizycznego w ciągu, w jednym dniu. 

36. Nauczyciele wychowania fizycznego organizują korzystanie uczniów z szatni w taki sposób,
aby dystans między uczniami nie był mniejszy niż 1,5 m, a rzeczy pozostawione przez uczniów
w  szatniach  nie  stykały  się.  Uczniom  należy  wyznaczyć  kolejność  korzystania  z  szatni  i
wyznaczyć  maksymalną  liczbę  osób  mogących  przebywać  w  szatni  równocześnie  tak,  aby
zapewniony został dystans 1,5 m. między osobami. W sytuacji braku możliwości zapewnienia
uczniom  bezpiecznych  warunków  korzystania  z  istniejących  szatni  należy  uruchomić
pomieszczenia dodatkowe jako tymczasowe szatnie.

37. W związku z planowanym częstym pobytem uczniów poza budynkiem szkolnym na przerwach
oraz  podczas  realizacji  zajęć  wychowania  fizycznego  na  terenie  otwartym,  uczniowie  mają
obowiązek posiadania przy sobie w szkole ubrania wierzchniego stosownego do prognozowanej
pogody,  a  na wypadek  deszczu co najmniej  peleryny  przeciwdeszczowej,  nieprzemakalnych
butów, ochraniaczy lub nakładek przeciwdeszczowych na buty. 

38. Zasady  realizacji  zajęć  pozalekcyjnych  organizowanych  przez  szkołę  uwzględniają
odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

39. W pracy biblioteki, czytelni, multimedialnego centrum uwzględnia się konieczny okres 2 dni
kwarantanny  dla  książek  i  innych  materiałów  przechowywanych  w  bibliotekach  oraz
konieczność dezynfekcji klawiatur komputerów oraz stołu do pracy udostępnianego uczniowi. 

40. Pielęgniarka określa uczniom i pracownikom w jaki sposób uczniowie korzystają z gabinetu
profilaktyki zdrowotnej stosownie do aktualnych przepisów.

III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Na terenie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, szczególnie po przyjściu do
szkoły,  przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety,  po
każdym  dotykowym  kontakcie  z  inną  osobą  lub  przedmiotami),  zasłanianie  ust  chustką,
ramieniem podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach dydaktycznych, których nie można skutecznie i
szybko dezynfekować, należy zamknąć w szczelnych pojemnikach, szafach, workach foliowych
lub usunąć z pomieszczeń. 

3. Należy jak najczęściej  wietrzyć sale dydaktyczne i korytarze,  co najmniej raz na godzinę, w
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie trwania zajęć. 
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4. 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 wyznaczonych stref przebywania.

5. Zajęcia  dydaktyczne  odbywają  się  tylko  w zdezynfekowanych  uprzednio  i  przewietrzonych
pomieszczeniach. 

6.  W  związku  z  wprowadzaną  zmianowością  dezynfekcja  musi  zostać  przeprowadzona  w
przerwie między pierwszą a drugą zmianą oraz po zakończeniu nauki w danym pomieszczeniu -
po drugiej zmianie. 

7. Pomieszczenia  lub  podstawowe  przedmioty  w  pomieszczeniach  mogą  także  dezynfekować
uczniowie  pod  nadzorem  nauczycieli,  jeśli  zostaną  zaopatrzeni  w  rękawiczki,  nietoksyczne
środki dezynfekujące oraz inne niezbędne materiały. 

8. Sprzęt sportowy powinien być myty detergentem lub zdezynfekowany po każdych zajęciach.
Podłoga powinna być myta po każdym dniu realizacji zajęć dydaktycznych lub częściej, jeśli
między zajęciami jest dłuższa przerwa umożliwiająca taką czynność. 

9. Narzędzia, urządzenia i materiały wykorzystywane podczas praktycznej nauki zawodu należy
czyścić lub dezynfekować po zakończeniu pracy przez oddział  lub grupę.  Nowy oddział  lub
grupa uczniów wchodzi do pomieszczeń zdezynfekowanych.

10. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub
czyszczenie z użyciem detergentu. 

11. Nauczyciele są zobowiązani do instruowania uczniów co do sposobów zachowania higieny, w
tym  zasady  noszenia  czystych  maseczek  ochronnych,  sposobu  zdejmowania  maseczek
ochronnych minimalizującego zakażenie. 

12. Pracownicy  administracji  oraz  obsługi  powinni  ograniczyć  kontakty  z  uczniami  oraz
nauczycielami.  Sytuacje kontaktów z uczniami muszą być tak organizowane, aby zachowane
zostały wszystkie zasady minimalizujące ryzyko zakażenia. 

13. W  obiektach  szkolnych  prowadzi  się  monitoring  codziennych  prac  porządkowych,  ze
szczególnym  uwzględnieniem  utrzymywania  w  czystości  sal,  pomieszczeń  sanitarno-
higienicznych,  ciągów  komunikacyjnych,  dezynfekcji  powierzchni  dotykowych  –  poręczy,
klamek i  powierzchni  płaskich,  blatów w salach i  w pomieszczeniach spożywania posiłków,
klawiatur,  włączników elektrycznych.  Należy wyraźnie  odznaczać  miejsca,  które zostały już
zdezynfekowane i zamykać pomieszczenia zdezynfekowane. Osoby sprzątające i dezynfekujące
po dokonaniu dezynfekcji danego pomieszczenia czytelnie podpisują stosowną listę kontrolną,
oznaczając dzień i godzinę dezynfekcji,  po czym zostawiają dokument w ustalonym miejscu
widocznym dla nauczycieli korzystających z danej sali. 

14. Przeprowadzając  dezynfekcję,  należy  ściśle  przestrzegać  zaleceń  producenta  środka  do
dezynfekcji.  Ważne  jest  ścisłe  przestrzeganie  czasu  niezbędnego  do  wywietrzenia
dezynfekowanych  pomieszczeń  i  przedmiotów  tak,  aby  uczniowie  nie  byli  narażeni  na
wdychanie oparów.
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15. Przy  wejściu  głównym  znajdują  się  numery  telefonów  do  powiatowej  stacji  sanitarno-
epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

16. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

17. Zużyte maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe, powinny
być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na
odpady zmieszane.

IV. Gastronomia

1. Korzystanie  z  posiłków  powinno  odbywać  się  w  miejscach  do  tego  przeznaczonych
zapewniających  prawidłowe  warunki  sanitarno-higieniczne,  zgodnie  z  zaleceniami  w  czasie
epidemii.  W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie
posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego
spożycia posiłku.

2. Osoba korzystająca ze stołówki musi wybrać do konsumpcji miejsce czyste, zdezynfekowane. 
3. Konieczne  jest  czyszczenie  blatów stołów i  poręczy krzeseł  w miejscach,  gdzie  spożywano

posiłki, po każdej osobie, a jeśli nie jest to możliwe, to każdej przerwie międzylekcyjnej. 

4. Osoby nie mające zamiaru konsumpcji nie powinny wchodzić do stołówki. 

5. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia
przeznaczone  na  spożycie  ciepłych  posiłków),  obok  warunków  higienicznych  wymaganych
przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy
wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna
być  zachowana  odpowiednia  odległość  stanowisk  pracy  wynosząca  min.  1,5  m,  a  jeśli  to
niemożliwe  – zapewnienie  środków ochrony osobistej.  Szczególną uwagę należy zwrócić na
utrzymanie  wysokiej  higieny  stanowisk  pracy,  opakowań  produktów,  sprzętu  kuchennego,
naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

6. Wielorazowe  naczynia  i  sztućce  należy  myć  w  zmywarce  z  dodatkiem  detergentu,  w
temperaturze  min.  60°C lub  je  wyparzać. Jeżeli  nie  ma  zmywarki, wielorazowe naczynia  i
sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.

7. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie
to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń
i  sztućców,  porcjowania/nakładania  dostarczonych  posiłków.  Należy  zadbać  o  odpowiednie
segregowanie zużytych pojemników i sztućców. 

8. Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru
sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi.
Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki. 
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V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników
ZST-E CKU

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję  dróg  oddechowych  oraz  w  sytuacji  gdy  ich  domownicy  nie  przebywają  na
kwarantannie.

2. W miarę możliwości podczas organizowanie 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.

1) Pracownicy  szkoły  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.

2) 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. 

3) Obszar,  w którym poruszał  się  i  przebywał  pracownik  niepokojącymi  objawami  choroby
zakaźnej,  bezzwłocznie  należy  poddać  gruntownemu  sprzątaniu,  oraz  zdezynfekować
powierzchnie  dotykowe  (klamki,  poręcze,  uchwyty  itp.)  oraz  zastosować  się  do
indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4) W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się
do zaleceń  państwowego  powiatowego  inspektora  sanitarnego  .  Należy  ustalić  listę  osób
przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, w których przebywała
osoba podejrzana o zakażenie. Należy stosowa

5)  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.

6) Zawsze  w  przypadku  wątpliwości  należy  zwrócić  się  do  właściwej  powiatowej  stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
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