
Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

nr 14.2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkół w 

Świdrach  z dnia 26 listopada  2021 r. 

 

ANEKS NR 1  

do Regulaminu (procedur) funkcjonowania Zespołu Szkół w Świdrach   

 w czasie epidemii 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników naszej placówki, w trosce o ich 

zdrowie wprowadza się do „Regulaminu (procedur) funkcjonowania Zespołu Szkół                                         

w Świdrach w czasie epidemii” z dnia 29 listopada 2021 r. następujące zmiany: 

W rozdziale II: 

1) w §1. ust. 8 i 9 otrzymuje brzmienie: 

     8. Bezdotykowy termometr do pomiaru temperatury znajduje się we wszystkich salach    

przedszkolnych, w świetlicy, pokoju nauczycielskim, u intendenta. Dodatkowo przy 

wejściu głównym do szkoły zamontowane jest urządzenie do bezdotykowego pomiaru 

temperatury. Wszystkie termometry są dezynfekowanie po użyciu w danej grupie. 

    9. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem 

SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie 

trwania pandemii/epidemii):  

1) Odpady są segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier,  

szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).  

2) Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe są 

uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na 

odpady zmieszane. 

2) w §3. : 

 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

      6. W szkole wyznaczone są strefy dla poszczególnych klas na pozostawienie odzieży 

wierzchniej i butów:  

1) klasa VIII wchodzi do szkoły wejściem przy stołówce, pozostawia swoje rzeczy                   

w szafkach przy stołówce i udaje się do sali nr 28 

2) klasy I, II i IV wchodzą do szkoły wejściem głównym i udają się do  szatni po lewej 

stronie, pozostawiają swoje rzeczy  w szafkach i udają się do wyznaczonych sal.  

3) klasa III wchodzi do szkoły głównym wejściem i rozbiera się w szatni na korytarzu 

przy sali gimnastycznej,  przechodzi nową klatką schodową do wyznaczonej sali 

4) klasy V, VI i VII wchodzą do szkoły głównym wejściem i rozbierają się w szatni po 

prawej stronie - udają się do wyznaczonych sal nową klatką schodową. 

 dodaje się ust. 14 a w brzmieniu: 

     14a. W szkole wyznacza się węzły sanitarne dla poszczególnych klas umożliwiające 

zachowanie zasady dystansu społecznego: 

Węzeł sanitarny Klasa 

Łazienka  - piętro WC 1 Klasa I  

Łazienka  - piętro WC 2 Klasa II 

Łazienka – parter przy sali gimnastycznej dla chłopców Klasa VII 

Łazienka – parter przy sali gimnastycznej dla dziewcząt  Klasa III 



 

 

 

 

 

     14b. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele: 

 zachowana jest odległość między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co 

najmniej 1,5 m lub pozostawiona jest wolna ławka w bezpośrednim sąsiedztwie 

stolika nauczyciela 

 przed rozpoczęciem zajęć dezynfekowana jest powierzchna dotykowa biurka 

nauczyciela, 

 w miarę możliwości ograniczone jest przemieszczania się nauczyciela pomiędzy 

ławkami uczniów 

 w miarę potrzeb dyrektor zapewnia nauczycielowi maseczki, rękawiczki 

jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk. 

3) w §14.: 

 ust. 10 i 11 otrzymuje brzmienie: 

    10. Obiady wydawane są z podziałem na następujące grupy: 

1) I grupa – klasy 1-4 

2) II grupa – przedszkole  

3) III grupa – klasy 5-6 

4) IV grupa – klasy 7-8. 

11. Miejsca w stołówce szkolnej są wyznaczone dla poszczególnych klas w sposób 

umożliwiający zachowanie zasady dystansu społecznego, a wydawanie posiłków 

odbywa się zmianowo według harmonogramu ustalonego przez dyrektora: 

Śniadanie 

Grupa  Godzina wydawania posiłku Miejsce spożywania posiłku 

Starszaki  9.00 Stołówka szkolna 

Średniaki 9.00 Stołówka szkolna 

Maluchy  9.00 Sala przedszkolna 

 

Obiad 

Grupa/ Klasa Godzina wydawania posiłku Miejsce spożywania posiłku 

Kl. I-IV 11.15 - 11.30 Stołówka szkolna 

Maluchy 12.00 - 12.20 Sala przedszkolna nr 2 

Starszaki i Średniaki 11.45 – 12.00 Stołówka szkolna 

Kl. V i VI 12.15 – 12.30 Stołówka szkolna 

Kl. VII  i VIII 12.35-12.45 Stołówka szkolna 

 

Podwieczorek 

Grupa  Godzina wydawania posiłku Miejsce spożywania posiłku 

Średniaki i Starszaki  14.10 – 14.30 Stołówka szkolna 

Maluchy 14.40 – 14.50 Stołówka szkolna 

 

Łazienka – parter przy sekretariacie dla dziewcząt kabina 1 Klasa IV 

Łazienka – parter przy sekretariacie dla dziewcząt kabina 2 Klasa V 

Łazienka – parter przy sekretariacie dla dziewcząt kabina 3 Klasa VI 

Łazienka – parter przy sekretariacie dla chłopców Klasa VIII 


