
Regulamin funkcjonowania  

Niepublicznej Szkoły dla Dorosłych w Żywcu w roku szkolnym 

2020/2021 w związku z zagrożeniem COVID 19 

 

Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi zapobiegania 

i przeciwdziałania COVID-19 wśród słuchaczy i pracowników 

Niepublicznej Szkoły dla Dorosłych w Żywcu,  w roku szkolnym 

2020/2021 w terminie od 1września 2020 r., zostają ustalone następujące 

zasady: 

§ 1 

Słuchacze, nauczyciele, pracownicy szkoły  oraz inne osoby biorące 

udział w funkcjonowaniu szkoły. 

1. Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe. 

2. Nauczyciel oraz  inny pracownik Szkoły, słuchacz z objawami 

chorobowymi wskazującymi na chorobę zakaźną, nie mogą przychodzić 

do szkoły. 

3. Nauczyciel oraz  inny pracownik Szkoły, słuchacz nie mogą 

przychodzić do szkoły, jeżeli przebywają w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sami są objęci 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

4. W szkole mogą przebywać wyłącznie: 

a) słuchacze, 

b) nauczyciele 

c) inni pracownicy Szkoły odpowiedzialni za utrzymanie 

obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

d) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, 

technicznych jeżeli wystąpi taka konieczność. 

Pracownicy poczty/firm kurierskich mogą wejść tylko do wyznaczonego 

specjalnego obszaru znajdującego się przy wejściu głównym szkoły. 

5. Do odwołania zostaje ograniczony do minimum bezpośredni kontakt z 

osobami trzecimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

. 

6. Słuchacze  nie mogą wnosić na teren Szkoły zbędnych rzeczy. 

7. Każdy słuchacz korzysta z własnych przyborów piśmienniczych 

i przedmiotowych. Słuchacze nie mogą pożyczać przyborów od innych 

słuchaczy. 

 

 

§ 2 

Środki bezpieczeństwa osobistego 

1. Wszyscy wchodzący do szkoły w trakcie oczekiwania na wejście do 

budynku zachowują odpowiedni odstęp, wynoszący co najmniej 1,5 m 

oraz mają w momencie wchodzenia do szkoły zakryte usta i nos. 

2. Na teren Szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i 

nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, lub przyłbicą -  w 

szczególności   osoby,       które ze względów zdrowotnych nie mogą 

zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na 



terenie całej Szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu miejsc 

siedzących przez słuchaczy. Podczas zajęć szkolnych w salach słuchacz 

może zdjąć maseczkę/przyłbicę. 

3. W trakcie lekcji – słuchacz ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, 

kiedy: 

a) wychodzi do toalety, 

b) rozpoczyna się przerwa spędzana w sali lekcyjnej lub/i 

na korytarzu szkolnym.  

4. Nauczyciele, podczas pobytu w szkole mają zakryte usta i nos. Mogą 

odsłonić twarz, kiedy prowadzą lekcję, siedząc albo stojąc, przy 

zachowaniu niezbędnego odstępu, jednak zaleca się pozostanie w 

środkach ochronnych podczas całego pobytu w szkole. 

5. Zarówno słuchacze, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za 

właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie lekcji, nawet po zajęciu 

miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg pracy słuchaczy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6. Słuchacze, nauczyciele, pracownicy szkoły mogą zamiast maseczki 

nosić przyłbicę, która nie utrudnia oddychania. 

7. Wszyscy wchodzący do szkoły muszą bezwzględnie zdezynfekować 

ręce.  

 

§ 3 

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, 

pomieszczeń. 

1. Przy wejściu do Szkoły znajduje się informacja: 

a) dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz 

sposobów zapobiegania zakażeniu 

b) zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do 

najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej 

c) zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego 

oddziału zakaźnego 

d) zawierająca numery telefonów do służb medycznych 

e) zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie 

koronawirusa (800 190 590) 

2. Po wejściu do Szkoły wszystkie osoby muszą obligatoryjnie 

skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. Instrukcja użycia znajduje się 

przy pojemniku z płynem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Słuchacze wchodzą do Szkoły wejściem z prawej strony. 

. 

 

1. Sale lekcyjne powinny być wietrzone.  



2. Ławki oraz krzesła w salach lekcyjnych są dezynfekowane po każdym dniu pracy danej klasy. W przypadku zajęć informatyki dezynfekowane są po każdej 

grupie uczniów (w tym również klawiatury i myszki wykorzystywane do przeprowadzenia lekcji).  

3. Przy przeprowadzaniu dezynfekcji są ściśle przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby słuchacze oraz inne osoby zaangażowane w 

przeprowadzanie zajęć nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

4. Na terenie Szkoły zostało wyznaczone i przygotowane pomieszczenie zwane izolatorium, wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący, w którym zostanie odizolowana osoba w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Jest to pomieszczenie znajdujące się obok sali nr 1 

przy szatniach. 

5. Dyrektor szkoły ustala dyżury opiekuńczo – wychowawcze nauczycieli przed rozpoczęciem zajęć oraz w trakcie przerw międzylekcyjnych, których 

zadaniem jest nadzorowanie bezpieczeństwa słuchaczy, w tym zachowanie właściwego dystansu  między nimi. 

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im klasami mają obowiązek zadbać o to, by zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych 

poszczególnym klasom salach. Zabronione jest prowadzenie lekcji z grupami słuchaczy z różnych pięter wyznaczonych danym obszarom. 

7. Sale, w których organizowane są zajęcia wietrzy nauczyciel sprawujący opiekę w danym czasie, co najmniej raz na godzinę. 

8. Nauczyciele, co najmniej raz dziennie, przypominają słuchaczom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza 

po skorzystaniu z toalety oraz przed jedzeniem. Należy również zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

9.  Każdy pracownik Szkoły zobowiązany jest: 

1) stosować zasady profilaktyki zdrowotnej (m.in. regularne mycie rąk zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, 

kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia), 

2) dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku szkoły, 

3) informować dyrektora lub wicedyrektora o wszelkich objawach chorobowych słuchaczy. 



10. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w 

salach, klawiatur, włączników. 

11. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk 

– instrukcje dezynfekcji. 

 

§ 4 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u słuchacza, nauczyciela lub pracownika szkoły.  

1. Każdy pracownik szkoły, który zaobserwuje u słuchacza objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, 

kaszel, jest zobowiązany poinformować o tym dyrektora szkoły, którzy zapewni odizolowanie słuchacza w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium), 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamiają członka rodziny o konieczności odebrania słuchacza ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). W przypadku nieobecności dyrektora pracownik wykonuje te czynności osobiście. Następnie członek 

rodziny powinien udać się ze słuchaczem do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W razie pogorszenia stanu zdrowia dyrektor wzywa karetkę 

pogotowia ratunkowego. 

2. Jeżeli nauczyciel lub pracownik szkoły przejawia objawy infekcji dróg oddechowych, informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie 

takiej osoby w odrębnym pomieszczeniu – izolatorium, gdzie pracownik oczekuje na transport do miejsca swego zamieszkania. Pracownik powinien 

skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. W razie pogorszenia stanu zdrowia 

dyrektor wzywa karetkę pogotowia ratunkowego.  

3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS –CoV-2 na terenie szkoły dyrektor stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego. 

 

 



§ 5 

Ustalenia końcowe 

1. Celem powyższego regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród 

słuchaczy oraz wszystkich pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w niej zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

 

 


