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Regulamin funkcjonowania 

Zespołu Szkół Budowlanych 

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu 

 
Regulamin opracowany na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych  

i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 roku. 

Regulamin w Zespole Szkół Budowlanych obowiązuje od 1 września 2020 roku do odwołania. 

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. Rodzic/opiekun lub pełnoletni uczeń ma obowiązek informowania szkoły  

o wystąpieniu objawów chorobowych. 

3. Komunikacja z opiekunami ucznia odbywa się wyłącznie telefonicznie i za pomocą 

dziennika elektronicznego. 

4. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz należy ograniczyć do niezbędnego minimum 

(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. Po wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. 

6. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

7. Uczniowie i pracownicy na terenie szkoły ze względu na brak możliwości zachowania 

dystansu społecznego mają obowiązek stosować maseczki lub przyłbice z wyjątkiem 

sal lekcyjnych w których możliwe jest zachowanie odstępu 1,5m przez uczniów.  

8. Uczniowie i pracownicy zużyte maseczki lub rękawiczki jednorazowe, wyrzucają  

do przeznaczonego do tego celu opisanego pojemnika znajdującego się przy wejściu 

do szkoły. 

9. Szatnie szkolne od 1 września do odwołania będą zamknięte. Uczniowie zwolnieni są 

w tym czasie z obowiązku zmiany obuwia, a wszelkie okrycie zabierają ze sobą do klas. 

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

11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać  

się przyborami szkolnymi między sobą. 

12. Sale, części wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z „ogródka” szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

14. Uczniowie powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu  

do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu  

z toalety. 

15. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na zewnątrz 

budynku. Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

16. W bibliotece/czytelni nie może przebywać więcej niż trzech uczniów jednocześnie  

z zachowaniem odległości 1,5m od siebie. 
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17. Książki i materiały zwracane do biblioteki muszą podlegać dwudniowej kwarantannie. 

18. Przed wejściem do pomieszczeń administracji, biblioteki i sali komputerowej uczniowie 

dezynfekują ręce. 

19. Wejście do szkoły (segment B) będzie otwarte od 7:00 do zakończenia zajęć  

(15:10 lub 16:00) jak wynika to z rozkładu zajęć. 

20. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów  

u pracodawców, 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. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników 

szkoły. 

1. Pracownicy szkoły i uczniowie 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.  

2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje 

odizolowany w wyznaczonym miejscu (izolatka – pokój 104) zapewniając min. 2m 

odległości od innych osób. Jednocześnie niezwłocznie powiadomieni zostaną 

rodzice/opiekunowie o konieczności zabrania ucznia ze szkoły własnym środkiem 

transportu. 

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/uczeń z infekcją dróg 

oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 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 ZSB dyrektor po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i otrzymaniu 

zgody organu prowadzącego, podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć szkolnych 

podając czas i formę prowadzonych zajęć. 

 

 

          Dyrekcja  

Zespołu Szkół Budowlanych  

           w Mielcu 


