
Regulamin 
organizacji zajęć w DSM II st. i SMK w Gliwicach 

od 1 września 2020 r.  
z uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych                           

i niepublicznych szkół i placówek 

 

 

 
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub              

w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 

2. Uczeń przychodzi do szkoły bez osób towarzyszących (kolegów, rodziców). 

 

3. Uczeń przychodzi do szkoły najwcześniej 5 min. przed rozpoczęciem zajęć, a po ich 

zakończeniu powinien bezzwłocznie opuścić budynek szkoły. 

 

4. Uczniowie niepełnoletni mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

1 opiekuna, który nie wykazuje objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie 

przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni 

publicznej.  

 

5. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce zgodnie z zamieszczoną 

instrukcją użycia środka dezynfekującego. Jeśli ktoś ma przeciwskazania zdrowotne 

do stosowania środków do dezynfekcji powinien natychmiast umyć ręce. 

 

6. Każdorazowo przed i po grze na instrumencie również należy zdezynfekować ręce. 

 

7. Opiekunowie odprowadzający dzieci oraz osoby z zewnątrz powinni przestrzegać 

obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym 

obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m). 

 

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie 

odizolowany od pozostałych uczniów i pracowników, a jego rodzice zostaną 

niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu).  

 

9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania           

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 



10. Nie ma obowiązku noszenia maseczek przez uczniów i nauczycieli na terenie szkoły. 

Rekomenduje się jednak ich zakładanie w przypadku niemożności zachowania 

dystansu np. w mniejszych salach lekcyjnych, gdzie przebywa jednorazowo więcej 

uczniów oraz w czasie przerw na korytarzach. 

 

11. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele powinni korzystać z własnych przyborów do 

pisania oraz innych pomocy dydaktycznych (podręczniki, nuty). 

 
12. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,  

w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 

13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

 

14. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty        

z uczniami oraz nauczycielami. 

 

15. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać tylko nauczyciele i pani sekretarka. Uczeń 

może korzystać z materiałów bibliotecznych za pośrednictwem nauczyciela 

przedmiotu. 

 

16. W celu prawidłowego monitorowania ewentualnego zagrożenia epidemicznego         

w szkole prosimy wszystkich rodziców/opiekunów oraz pełnoletnich uczniów             

o niezwłoczne zgłaszanie potwierdzonych przypadków zachorowań, informacji na 

temat kwarantanny ucznia lub jego najbliższej rodziny.  

 

17. Kwarantanna nie zwalnia ucznia z obowiązków szkolnych. Uczeń realizuje je 

zdalnie.  

 

18. Na wypadek wprowadzenia zdalnego nauczania lekcja online powinna trwać 30 min. 

 

19. Rekomenduje się telefoniczny kontakt rodziców z nauczycielami lub dyrektorem 

szkoły, jak i za pomocą e-dziennika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


