
Regulamin  funkcjonowania  Cechowej  Szkoły  Rzemieślniczej w Gnieźnie 

 w związku z Covid-19  

(od 01.09. 2021 r.)   

  

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. 

2. Wszyscy uczniowie wchodzący każdorazowo do budynku szkoły ( IKE ul. Kostrzewskiego 

5, budynek Cechu ul. Tumska 15) obowiązkowo dezynfekują ręce (instrukcja znajduje się 

przy wejściu do szkoły).  

3.  Uczniowie mają obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej i muszą ją okazać na 

prośbę nauczycieli lub pracowników szkoły i IKE. 

4. Obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu – minimalna odległość między osobami - 

1,5 metra  

5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk , ochrona podczas kichania         i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia lub  w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

7. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

8. W strefach ogólnodostępnych ( korytarze, hol, toalety, winda) uczniowie przebywają w 

maseczkach  zakrywających nos i usta, poza czasem przeznaczonym na spożycie posiłku. 

9. Zużyte maseczki i rękawiczki jednorazowe należy wyrzucać do oznaczonych pojemników 

na  korytarzu. 

10. W czasie zajęć w salach lekcyjnych uczniowie nie mają obowiązku zakrywania nosa i     

   ust za pomocą maseczek. Jeżeli jednak chcą dobrowolnie korzystać ze środków  

   ochrony wówczas mogą to robić. 

11. Uczniowie podczas przerw lekcyjnych wychodzą na korytarz oraz hol lub na powietrze  

   obok budynku szkoły, zachowując w obu tych obszarach właściwy dystans. 

12. Sale lekcyjne w czasie przerw są obowiązkowo wietrzone. W miarę możliwości także w  

   trakcie zajęć. 

13. Przerwy lekcyjne, przy korzystnej pogodzie, należy spędzać na placu przed  

    budynkiem IKE. 

14. Podczas przerw  uczniowie mogą spożywać własne posiłki i napoje. Nie wolno  

   wymieniać się posiłkami między sobą.  

15. Nauczyciele w czasie przerw nie przebywają w klasach, lecz na korytarzu (holu) i  

   monitorują przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.  

16. Po powrocie  z przerwy do sali lekcyjnej uczniowie mają obowiązek zdezynfekowania  

    rąk za pomocą płynu dezynfekującego umieszczonego na ławce za drzwiami  

    do sali lekcyjnej. 

17. Dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni dokonywana jest przed i po zajęciach poprzez    

    mycie powierzchni detergentem lub  środkiem do dezynfekcji. 



18. Podręczniki wykorzystywane podczas zajęć w tym samym dniu przez różne klasy  należy  

   czyścić lub dezynfekować. Podręczniki nie muszą być dezynfekowane lub czyszczone w  

   przypadku ich 2 dniowej  kwarantanny. 

19. Wizyty uczniów w sekretariacie szkoły odbywają się wyłącznie pojedynczo, z  

   zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego (dystans, maseczki zakrywające nos, usta).  

20. Zabrania się wychodzenia poza teren szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych (do obiektów 

handlowych, gastronomicznych). Stwierdzony powyższy fakt będzie skutkował  karą 

dyscyplinarną. 

21. Uczeń, który w trakcie zajęć dostrzega u siebie objawy Covid-19 ( podwyższona 

temperatura, kaszel, trudności w oddychaniu) zgłasza ten fakt nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia. 

22. W przypadku zaobserwowania u ucznia lub zgłoszenia przez niego objawów  

    wskazujących na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,  

    trudności w oddychaniu, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu  

    - sala 2.22. (drugie piętro obok sekretariatu szkoły) i  niezwłocznie powiadomić  

    rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany  

    własny środek transportu). 

23. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u siebie objawy wskazujące na infekcję dróg    

    oddechowych, w tym gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, niezwłocznie  

    przerywa zajęcia i o fakcie tym powiadamia Dyrektora Szkoły. Kontaktuje się  

    telefonicznie z lekarzem POZ. 

24. Numery telefonów do służb medycznych, inspekcji sanitarnej: 

• Pogotowie ratunkowe:  999 lub 112, 

• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Św. Wawrzyńca 18 Gniezno: 61 

4262242,   61 4262243,     693023355, 

• Szpital Zakaźny im. J. Strusia ul. Szwajcarska 3 Poznań: 61 8739000,            61 

8740207 

25. Numery telefonów do powyższych instytucji znajdują się przy wejściu do szkoły 

26.  Zachowuje moc obowiązującą Regulamin Cechowej     

   Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie z dnia 27 stycznia 2017  

    roku. 

 


