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Regulamin dla uczniów funkcjonowania placówki  

w czasie epidemii obowiązujący  
w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny 

z Nazaretu w Krakowie i W Katolickiej Szkole Podstawowej 

im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie 

 

Podstawa prawna: 
 
Rozporządzenia MEN obowiązujące od 1 września 2020 r. 
 
 
 

§ 1.  
Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji zajęć w szkole w czasie epidemii oraz 

w sytuacji wystąpienia zagrożenia zakażeniem COVID-19 w Katolickim Liceum 

Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie i W Katolickiej Szkole 

Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. 

1. Regulamin uwzględnia wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół 

i placówek. 

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych wskazujących na 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. Zostaje wprowadzony obowiązek zachowania dystansu między uczniami w 

przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, 

kaplica, szatnia, sklepik, toalety). 

4. Pracownicy szkoły i uczniowie w przestrzeniach wspólnych (korytarz, sekretariat, 

kaplica, portiernia, toalety, itp.) mają obowiązek stosowania osłony ust i nosa. 

5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

6. Po wejściu do budynku wszyscy mają obowiązek dezynfekowania rąk. 

7. Maseczkę (przyłbicę) uczniowie, rodzice/opiekunowie, pracownicy szkoły, 

interesanci zakładają przed bramą na ul. Pędzichów 13 i tam zdejmują. 

8. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję 

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

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, przy zapewnieniu min. 2 m odległości od 

innych osób i niezwłocznie zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie o 

konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 

9. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby istnieje możliwość 

pozostania ucznia w domu i zapewnienie mu kontaktu ze szkołą. 
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10. Kontakt ze szkołą rodziców/opiekunów, uczniów jest możliwy poprzez telefon, 

dziennik i platformę Office 365 (TEAMSy). 

 

⸹ 2. 

Organizacja zajęć w szkole 

1. Zostaje ograniczona zmiana pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

2. Zajęcia w klasach, na salach gimnastycznych, na boisku szkolnym (obowiązkowe i 

pozalekcyjne) odbywają się z pominięciem maseczek (przyłbic). W kaplicy szkolnej 

uczniowie i pracownicy przebywają w maseczkach (przyłbicach). Obowiązuje ich 

zachowanie dystansu. 

3. Zajęcia wychowania fizycznego powinny się odbywać z pominięciem lub 

ograniczeniem ćwiczeń i gier kontaktowych. 

4. Nie organizuje się apeli, przedstawień, występów zespołów, teatrzyków i innych 

zgromadzeń. 

5. Cotygodniowe Msze św. dla uczniów odbywają się z połową ich uczestników. Pozostali 

uczniowie mają zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. Za opracowanie grafiku 

uczestnictwa klas w Mszach św. odpowiadają katecheci. 

6. Zajęcia w klasach I-III mają być ułożone blokowo, przerwy między zajęciami 

organizuje nauczyciel prowadzący ze względu na potrzeby uczniów, jednak nie 

rzadziej niż co 45 min. 

7. W czasie przerw uczniowie przebywają w klasach. Korytarze są ciągami 

komunikacyjnymi do koniecznego przemieszczania się uczniów i pracowników. 

8. W czasie zajęć indywidualnych nauczyciele starają się zachować dystans z uczniem. 

9. Zajęcia pozalekcyjne powinny się odbywać z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 

w czasie epidemii. 

10. Biblioteka szkolna, sale gimnastyczne i sala rytmiczna oraz świetlica działają w 

oparciu o odrębne zasady. 

11. Wychowawcy ustalają regulamin pracy dyżurnych szkolnych – dbanie o salę, 

wietrzenie, bezpieczeństwo sprzętu znajdującego się w sali, przestrzeganie zasady 

niesiadania na parapetach i stolikach, dezynfekcja rąk przed wejściem do sali. 

 

§ 3. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Obowiązują ścisłe zasady higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
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2. Uczniowie nie przebywają na korytarzach. 

3. Wszystkie przybory wykorzystywane do zajęć muszą być czyszczone i 

dezynfekowane. 

4. Należy usunąć przedmioty, których nie można skutecznie umyć. 

5. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać 

się przyborami szkolnymi między sobą. 

6. Sale lekcyjne powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy lub 

w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

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

 

§ 4. 

Wydawanie posiłków 

1. W sklepiku szkolnym muszą być zapewnione warunki sanitarno-higieniczne. 

2. Posiłki powinny być spożywane przez uczniów przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. 

3. Po każdej zmianie przy wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i 

poręczy po każdej grupie. 

4. Posiłki w klasach I-III wydawane są i spożywane w grupach, w ustalonych godzinach, pod 

opieką wychowawcy świetlicy młodszej. 

5. Klasy IV – VI mają przerwę obiadową o godz. 12.55; klasy VII, VIII i klasy licealne 

przychodzą na obiad o godz. 13.55 

 

§ 5. 

Procedury postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia COVID-19 

1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii 

właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić 

zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną 

może być zagrożone zdrowie uczniów. 

2. Rodzice/opiekunowie ucznia, u których stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 lub z 

innego powodu zostali skierowani na kwarantannę zobowiązani są do niezwłocznego 

powiadomienia o tym dyrektora szkoły. 

3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły zostaną 

bezzwłocznie zastosowane zalecenia państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego. 

 
 

Dokument obowiązuje od 1 września 2020 r. 


