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Organizacja zajęć w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi 

w okresie od 17 maja 2021 do 25 czerwca 2021 

 (uwzględniając aktualne wytyczne MEiN, MZ i GiS). 

 

Ogólne zasady:  

Dystans  minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra. 

Dezynfekcja  przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja 
środkiem dezynfekującym. 

Higiena  częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i 
kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Maseczka  w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu 
pomiędzy grupami. 

Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć. 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 
domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą  
w izolacji w warunkach domowych. Zgodnie z zasadą: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

3. Rodzice dziecka 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 (rekomendowane maseczki 
chirurgiczne). 

4. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkoły.   

5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń 
zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając 
min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomiony rodzic/opiekun  
o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

6. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole powinna ograniczyć do 
minimum kontaktowanie się z pozostałymi klasami.  
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7. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust. 

8. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie 
mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można 
zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

9. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu 
na terenie szkoły. 

10. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone,  
z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy 
unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która 
uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie 
to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności  
z niepełnosprawnościami.  

12. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole mogą się odbywać po zakończeniu zajęć 
obowiązkowych.  

13. Źródełka i fontanny wody pitnej pozostają wyłączone. Z pozostałych dwóch dystrybutorów 
można korzystać pod nadzorem opiekuna.  

14. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

15. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także 
obowiązujących przepisów prawa. 

16. Osoby przebywające na terenie szkoły są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących 
zasad reżimu sanitarnego. Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie szkoły: 
www.hipolit.info w zakładce KORONAWIRUS oraz na stronie MEiN: 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka. 

17. Załącznikami do niniejszych wytycznych są: 

a) Regulamin biblioteki, 

b) Regulamin obiektów sportowych,  

c) Regulamin pracowni fryzjerskiej, 

d) Regulamin pracowni gastronomicznych, 

e) Regulamin gabinetów psychologa i pedagoga. 
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