
Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół COGITO w czasie epidemii COVID-19  

z uwzględnieniem zaleceń MEN, GIS i MZ w roku szkolnym 2020/2021. 

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. Uczniowie oraz ich opiekunowie z objawami 

chorobowymi nie mogą wejść na teren szkoły. W odniesieniu do powyższego dyrektor ZS 

Cogito zobowiązuje do złożenia pisemnego oświadczenia rodziców uczniów niepełnoletnich i 

uczniów pełnoletnich o przyjęciu do wiadomości i dostosowaniu się do wytycznych – 

załącznik 1a i 1 b 

2. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów gorączki, duszności, kataru itp. nastąpi pomiar 

temperatury przez pielęgniarkę szkolną lub pedagoga szkolnego oraz kontakt z rodzicami, 

opiekunami prawnymi w celu zabrania ucznia ze szkoły. Pomiar temperatury zostanie 

wykonany na podstawie złożonego przez rodzica zezwolenia, a w przypadku uczniów 

pełnoletnich pisemnego zezwolenia własnego. Jednocześnie dyrektor szkoły powiadomi o 

zaistniałej sytuacji organ prowadzący oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – 

załącznik 2. 

3. W celu monitorowania wejść osób z zewnątrz niebędących pracownikami lub uczniami szkoły 

dyrektor szkoły zobowiązał pracowników pełniących dyżur w portierni do prowadzenia 

ewidencji wejść. Petenci mogą wejść na teren szkoły pod warunkiem braku jakichkolwiek 

objawów chorobowych. Ewidencja zawiera liczbę porządkową, datę, godzinę wejścia i 

wyjścia, imię i nazwisko, numer telefonu oraz potwierdzenie wykonania pomiaru 

temperatury. Pomiaru temperatury dokonuje pracownik szkoły za pomocą termometru 

bezdotykowego. 

4. Każdy pracownik, uczeń lub petent wchodzący do budynku ZS Cogito zobowiązany jest do 

dezynfekcji rąk w bezdotykowym urządzeniu do tego przeznaczonym.  

5. Dyrektor szkoły zobowiązuje wychowawców klas do opracowania ewidencji kontaktów 

telefonicznych uczniów i ich rodziców. Ewidencję przeprowadza się w celu szybkiej i sprawnej 

komunikacji w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u ucznia.  

6. Dyrektor ZS Cogito zobowiązuje pielęgniarkę szkolną do opracowania procedur 

funkcjonowania szkolnego gabinetu medycznego zgodnie z zasadami Ministerstwa Zdrowia – 

załącznik 3. 

7. Nauczyciele zajęć wychowania fizycznego zobowiązani są do zaplanowania wszystkich zajęć 

w ćwiczeniach bezkontaktowych. W przypadku, gdy na jednej lekcji w planie zajęć w 

kompleksie sportowym przewidziane są dwie klasy/grupy to należy przydzielić każdą z 

klas/grup do oddzielnej sali gimnastycznej. 

8. Wychowawcy klas opracowują w dzienniku elektronicznym Librus harmonogram dyżurów po 

4 osoby na 1 dzień (2 os. dla każdej z grup zawodowych w przypadku, gdy klasa jest 

dwuzawodowa). Dyżurni zobowiązani są do przeprowadzenia wietrzenia Sali podczas 

przerwy, dezynfekcji sprzętu używanego podczas zajęć oraz ławek i krzeseł po każdej lekcji. 

9. Mycie rąk powinno odbywać się podczas każdej z przerw przez każdego pracownika i ucznia 

ZS Cogito. W pracowniach wyposażonych w punkty mycia dyrektor ZS Cogito zaleca mycie rąk 

przed każdą lekcją, a w przypadku pozostałych pracowni skorzystanie z łazienek szkolnych. 

10. Dyrektor ZS Cogito zobowiązuje nauczyciela bibliotekarstwa do opracowania procedur 

funkcjonowania biblioteki szkolnej – załącznik 4. 



11. Dyrektor ZS Cogito zobowiązuje kierownika administracji do opracowania nowego 

harmonogramu dla pracowników porządkowych oraz bieżącego prowadzenia monitoringu 

codziennych prac porządkowych.  

Kierownik administracji na bieżąco informuje o wszelkich zmianach dotyczących zakupionych 

środków dezynfekujących, a informację o ich certyfikatach umieszcza na szkolnej stronie 

internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. 

12. Kierownik administracji zobowiązany jest do wydawania pracownikom szkoły maseczek 

jednorazowego użytku oraz wyznaczenie i oznakowanie pojemnika do składowania zużytych 

materiałów ochronnych. 

13. Dyrektor ZS Cogito zobowiązuje wszystkich uczniów do posiadania własnych przyborów 

szkolnych, podręczników i materiałów pomocniczych. Od dnia 1 września 2020 r. do 

odwołania obowiązuje bezwzględny zakaz pożyczania sobie jakichkolwiek materiałów 

dydaktycznych, pomocniczych, przyborów szkolnych itp. 

14. Dyrektor ZS Cogito zobowiązuje wszystkich pracowników szkoły i uczniów i noszenia 

maseczek ochronnych w częściach wspólnych budynku tj.: toalety, korytarze, szatnie, pokój 

nauczycielski, pomieszczenia administracyjne. 

15. Dyrektor ZS Cogito zobowiązuje pedagoga szkolnego do opracowania procedur 

funkcjonowania jego gabinetu – załącznik 5. 


