
          Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora     

 
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO – 
BUDOWLANYCH W KROŚNIE  W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO  
 
I Postanowienia ogólne 

1. W szkole  mogą przebywać  nauczyciele uczniowie,  pracownicy administracji i obsługi  
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy 
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Do 
szkoły mogą wejść osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych. Osoby wchodzące do szkoły obowiązuje stosowanie środków 
ochronnych: osłona ust i nosa i dezynfekcja rąk.  

3. Przy wejściach do szkoły umieszczone są pojemniki z płynem do dezynfekowania rąk 
oraz informacje o obowiązku dezynfekowania rak. 

4. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rak, ochrona podczas kaszlu 
i kichania oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

5. W trakcie pobytu w szkole obowiązuje zasada zachowywania dystansu społecznego 
tam, gdzie jest to tylko możliwe. 

II Rozwiązania szczegółowe 
1. W związku z koniecznością zachowania dystansu społecznego wydziela się strefy 

i  miejsca poruszania się i przebywania uczniów. Zaleca się, aby uczniowie przebywali 
przede wszystkim w przypisanych im salach.  

2. Szatnie dla uczniów znajdują się w 4 miejscach. Przy wchodzeniu i wychodzeniu ze 
szkoły uczniowie powinni wchodzić z przypisanych im wejść. 

· Szatnia parter sala nr 1/ uczniowie, którzy mają tu szafki wchodzą do szkoły  
głównym wejściem. Numery szafek:  1- 60, 37b-48b,   235-252. W tej szatni  
znajdują się szafki dla klasy 1TA 

· Szatnia parter sala nr 8/ uczniowie, którzy mają tu szafki wchodzą do szkoły  
bocznym wejściem. Numery szafek:  19-60, 187-192, 205-234  (część szafek 
przeniesiona z piwnicy ) W tej szatni  znajdują się szafki  dla klasy 1 TB – szafki 
na kody i dla klasy 1BT- szafki na kluczyk 

· Szatnia piwnica/  uczniowie, którzy mają tu szafki wchodzą do szkoły  
wejściem od strony dziedzińca. Numery szafek:  61-186, 193-204 

· Szatnia na korytarzu przy dojściu do części sportowej bez zmian/ uczniowie, 
którzy mają tu szafki wchodzą do szkoły  bocznym  wejściem. 

3. Poszczególne klasy będą się uczyły w przypisanych im salach. Przy podziale na grupy 
(językowe, zawodowe) część klasy będzie przechodziła do innej sali. 
 
Nr sali klasa Nr sali klasa 
101 4TA 114 2TA/TR 
102 3BT/BI 209 3TB 
103 4TB/TR 210 1 BT 



104 1TB 211 2TBg 
107 2BTg/BIg 213 2TB/TG 
108 4TBa 215 3TA/TG 
111 1TA 218 2BT 
112 2Tag/TRg   

 
4. Uczniowie po przyjściu do szkoły, po skorzystaniu z szatni udają się bezpośrednio do 

wyznaczonych sal lekcyjnych. Przy poruszaniu się w przestrzeniach wspólnych 
(biblioteka, gabinet pedagoga, sekretariat, sklepik korytarze, sanitariaty) zobowiązani 
są do zasłaniania ust i nosa. W salach lekcyjnych nie ma obowiązku używania 
maseczek lub przyłbic. 

5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się 
przyborami szkolnymi miedzy sobą. 

6. W czasie lekcji należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę. W salach znajduje 
płyn do dezynfekcji, z którego w razie potrzeby należy skorzystać. 

7. Uczniowie w czasie przerw nie powinni wychodzić z sali lekcyjnej, aby nie gromadzić 
się na korytarzach.  

8. Aby uniknąć gromadzenia się uczniów w przestrzeniach wspólnych zaleca się 
zwalnianie w czasie lekcji (jeśli nie zaburza to toku lekcji) uczniów, którzy chcą 
skorzystać ze sklepiku, biblioteki, lub sanitariatów.  

9. Obowiązkiem klasowego dyżurnego  jest utrzymywanie porządku, wietrzenie sali, 
zwracanie uwagi na naruszanie zasad bezpieczeństwa pandemicznego uczniów. 

III Biblioteka szkolna 
1. Biblioteka szkolna funkcjonuje w określonych godzinach. 
2. W bibliotece jednocześnie może znajdować się  4 uczniów. Uczniowie mają mieć 

zasłonięte usta i nos.  
3. Oddając książkę uczeń zostawia ją w oznaczonym miejscu. Po 48 – godzinnej 

kwarantannie książka zostaje włączona do zbiorów bibliotecznych. 
IV zajęcia wychowania fizycznego 

1. Zaleca się organizację zajęć wychowania fizycznego w miarę możliwości na świeżym 
powietrzu. 

2. W czasie zajęć należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
3. Używany sprzęt sportowy należy zdezynfekować po każdym dniu zajęć, a w miarę 

możliwości po każdych zajęciach.  
V kształcenie na odległość 

1. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor może podjąć decyzję 
o  czasowym zawieszeniu zajęć dla całej szkoły, lub poszczególnych klas  
i  wprowadzeniu kształcenia na odległość pod warunkiem  uzyskania  zgody organu 
prowadzącego i pozytywnej opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

2. Nauczanie zdalne prowadzone będzie  z zastosowaniem platformy Google Suit, 
e-dziennika Librus, platformy e-podreczniki. 

 


