
Wewnętrzny Regulamin Funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych  
w Opolu w czasie epidemii 

 
Przygotowane na podstawie:  

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082t.j.); 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r.                                   
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1604 tj.);  
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 982 z późn. zm.); 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 1525                            
z późn. zm.); 
 
Przy opracowaniu procedur wykorzystano także: Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. 

 

Organizacja pracy szkoły 

1. Rodzice/opiekunowie prawni, opiekunowie przewozu zobowiązani są:  

 do przyprowadzania do szkoły wyłącznie uczniów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej 

oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji  i domowej  

 udzielania nauczycielom rzetelnej informacji na temat kontaktu z osobami chorymi na COVID-
19, przebywającymi na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,  

 stosowania reżimu sanitarnego 1,5 m i dystansu społecznego na terenie szkoły zarówno  
w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców,  

 podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracowników ZSS. 
2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci,  u których temperatura ciała jest stale podwyższona, 

cierpią na inne schorzenia, których objawy przypominają infekcję górnych dróg oddechowych  

zobowiązani są dostarczyć do gabinetu pielęgniarki szkolnej stosowne zaświadczenie wydane 

przez lekarza. 

3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 

publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy 

nie ma możliwości zachowania dystansu. 

4. Przebywanie osób z zewnątrz w szkole zostaje ograniczone do niezbędnego minimum i tylko  

w wyznaczonych strefach. 

5. Zasady obowiązujące podczas: 

a. przyprowadzania uczniów do szkoły: 

 w budynku szkoły przy ul. Książąt Opolskich 21 rodzice/opiekunowie prawni, opiekunowie 

przewozu przyprowadzają ucznia do szatni zachowując dystans społeczny. Po przebraniu 

ucznia odprowadzają go do świetlicy szkolnej (I piętro s. 11) lub sali ZRW; 

 w budynku przy Bytnara „Rudego” 7 rodzice/opiekunowie prawni, opiekunowie przewozu 

przyprowadzają ucznia do szatni zachowując dystans społeczny.  

Po przebraniu ucznia przekazują go pod opiekę wychowawcy świetlicy szkolnej  

(sala nr 43); 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2020&qplikid=52&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dbezpieczenstwa%2Di%2Dhigieny%2Dw%2Dpublicznych%2Di%2Dniepublicznych
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-08-2020&qindid=52&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2020&qpnr=1166&qppozycja=1166


b. odbierania uczniów ze szkoły: 

 w budynku szkoły przy ul. Książąt Opolskich 21 rodzice/opiekunowie prawni, opiekunowie 

przewozu odbierają ucznia ze świetlicy ( I piętro s. 11) i przechodzą z nim do szatni; 

 w budynku przy Bytnara „Rudego” rodzice/opiekunowie prawni, opiekunowie przewozu 

zgłaszają przez domofon, że przyszli po ucznia po czym oczekują na niego przy szatni;  

 liczba osób przebywających jednocześnie w szatniach nie może być większa od liczby 

umieszczonej na drzwiach pomieszczeń; 

 uczniowie SPdP mogą po zakończonych zajęciach wyjść ze szkoły wyjściem przy swojej 

szatni; 

c. spożywania posiłków: 

 uczniowie spożywają śniadania w klasach; 

 obiady spożywane są w stołówce szkolnej z zachowaniem dystansu społecznego lub w 

salach lekcyjnych według odrębnego harmonogramu. 

 w kontakcie z uczniami i innymi pracownikami szkoły, pracownicy stołówki powinni 

stosować maseczkę. 

6. Wchodzenie rodziców/opiekunów prawnych, opiekunów przewozu do klas lub innych 

pomieszczeń, w których przebywają uczniowie jest zabronione. 

7. Każdy wchodzący do szkoły jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk i poddania się 

pomiarowi temperatury, którego dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły. 

8. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest pojemnik, do którego wchodzący wyrzuca 

jednorazowe maseczki i rękawiczki. 

9. Uczeń,  u   którego  w czasie zajęć zauważono    niepokojące    objawy    mogące    świadczyć     

o   zakażeniu  koronawirusem    jest    natychmiast   odizolowany   w   odrębnym,   

przeznaczonym  do  tego   celu     pomieszczeniu – izolatorium:    

 w budynku przy ul. Książąt Opolskich  - 32 b 

 w budynku przy ul. Bytnara „Rudego” 7 - 23                                                                                             

Opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczony pracownik szkoły.    

10. O    zaistniałej   sytuacji  natychmiast   zostają   powiadomieni  rodzice/opiekunowie  prawni 

ucznia, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.  

11. Rodziców   uczniów   przy   ul.  Książąt  Opolskich  21  powiadamia  pielęgniarka szkolna  lub 

sekretarz szkoły.  

12. Rodziców   uczniów   przy   ul.  Bytnara „Rudego” 7  powiadamia  pielęgniarka szkolna  lub 

wychowawca klasy, a w przypadku ich nieobecności  nauczyciel prowadzący zajęcia. 

 
I. Organizacja zajęć. 

1. Zespół Szkół Specjalnych w Opolu w stanie epidemii prowadzi zajęcia z uczniami od godz. 7.00 

do 16.00.  

2. Na zajęcia uczeń codziennie przynosi własne wskazane przez nauczyciela przybory szkolne 

środki higieniczne, drugie śniadanie oraz napoje. 

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia dba o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, 

systematyczne wietrzenie pomieszczenia (minimum 1 raz na godzinę), przypomina uczniom o 

regularnym myciu rąk, informuje uczniów o ryzyku jakie niesie nieprzestrzeganie higieny. 

4. Uczniowie pracują w jednej sali z wyjątkiem zajęć, które do właściwej realizacji treści 

nauczania wymagają specjalnych pomocy dydaktycznych lub sprzętu. 

5. Zaleca się realizowanie jak największej ilości zajęć na świeżym powietrzu. 

6. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, oraz w innych salach dydaktycznych, 

które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. W pierwszej kolejności, zarz po przyjściu 



ucznia na świetlicę zaleca się mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. 

Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), 

w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych 

– czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.  

7. Zaleca się noszenie maseczek ochronnych przez uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 

do Pracy. 

 

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.  

 

1. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, klawiatury, myszek i blatów stolików 

uczniowskich i mebli. 

2. Wprowadza się Listy kontrolne (załącznik nr 1), które zawierają datę, godzinę, miejsce   

i zakres wykonania prac porządkowych i dezynfekcyjnych oraz podpis pracownika 

wykonującego prace. 

3. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu, 

z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia.  

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni                                 

w indywidualne środki ochrony osobistej: osłona na usta i nos lub przyłbice, jeżeli występuje 

taka konieczność, rękawice ochronne. 

5. Wszystkie pomieszczenia  sanitarno-higieniczne zaopatrzone są w mydło i ręczniki papierowe. 

6. W szkole umieszczone są w widocznym miejscu numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarno – epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, 

z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (wykaz 

numerów instytucji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowi załącznik nr 2) 

 

 

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u osób przebywających na terenie 

szkoły 

 

1. Pracę w szkole podejmują jedynie osoby zdrowe, nie będące na kwarantannie i nie przebywające 

w izolacji domowej. Pracownicy, w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów, nie 

podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się z służbami medycznymi oraz 

kierownictwem szkoły. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy                                     

i powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną stosując się ściśle do wydawanych 

instrukcji i poleceń.  

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu 

i dezynfekcji oraz ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie.  

 

 

 



IV. Rodzice/opiekunowie   

1. Rodzice /opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującym regulaminem 

dotyczącym organizacji zajęć w szkole w czasie stanu epidemii i jednocześnie zobowiązują się do 

jego przestrzegania. 

 

 

V. Biblioteka szkolna 

1. Biblioteka szkolna dostępna jest uczniów i pracowników Szkoły w godzinach jej pracy z 

zachowaniem koniecznego okresu kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotece, który wynosi 2 dni. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. O wszelkich zaistniałych zmianach rodzice/opiekunowie uczniów będą informowani przez 

Dyrektora Szkoły komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej szkoły  oraz poprzez 

wychowawców klas. 

2. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2021 r. do odwołania. 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Lista kontrolna 

2. Załącznik nr 2–  wykaz numerów tel. instytucji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Załącznik Nr 1  
do Wewnętrznego Regulaminu Funkcjonowania  

Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu w czasie epidemii 
 

 

LISTA KONTROLI PRAC PORZĄDKOWYCH I DEZYNFEKCJI: 

 utrzymanie czystości w salach lekcyjnych, 

 utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych, 

 utrzymanie czystości w toaletach, 

 dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatury, 

myszek, blatów ławek i biurek, sprzętu pomocniczego? (pomoce dydaktyczne, sprzęt 

sportowy, itp.). 

 

Pomieszczenie ……………………………………………………………………………………. 

 

L.p. Data Godzina Zakres przeprowadzonych prac Podpis pracownika 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 



Załącznik Nr 2 
do Wewnętrznego Regulaminu Funkcjonowania  

Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu w czasie epidemii 
 

 
 
 

WAŻNE TELEFONY 
 

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu 

Telefon:    222 500 115 

 

2. Pogotowie ratunkowe 199, 112 

 

 

3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Opolu 

Telefon   222 500 115 

Telefon alarmowy  512082606 

 

 

4. Oddział Chorób Zakaźnych 

Wojewódzki Szpital w Opolu 

Telefon   774433043 

Telefon   774433044 

 

 

5. Infolinia NFZ w sprawie COVID-19 

Telefon   800190590 

 

6. Infolinia NFZ w sprawie szczepień przeciw COVID-19 

Telefon   989 

 

 

 

 


