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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia   
Dyrektora Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego 
w Szczecinie 
z dnia 30 sierpnia 2021 r. 
w sprawie sposobu realizacji zadań ZSTS   
w czasie stanu epidemii w związku  
z zakażeniem wirusem SARS- CoV-2 

 

Regulamin organizacji pracy i zajęć  

w Zespole Szkól Towarzystwa Salezjańskiego  w Szczecinie   

w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS- CoV-2   

w roku szkolnym 2021/2022  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa 

z oddziałami zerowymi, Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia rozpoczyna rok szkolny 

2021/22 z uwzględnieniem wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 

Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny. 

3. Regulamin organizacji  zajęć w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 

zwany dalej regulaminem, określa sposób i tryb realizacji zadań szkoły w czasie pracy w reżimie 

sanitarnym oraz w czasie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na aktualną sytuacje epidemiologiczną. 

2. W okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym realizacja zadań szkoły, w tym realizacja 
podstawy programowej odbywa się w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę 
Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć oraz arkuszem organizacyjnym.  

3. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami  ustalonymi przez Ministra Edukacji      
i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

4. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia uczniów 
szkoła w każdej chwili może przejść w tryb realizacji zadań online lub tryb pracy mieszany, w którym część 
oddziałów lub uczniów będzie pracowała w systemie tradycyjnym – stacjonarnym z zachowaniem zasad 
reżimu sanitarnego, a część w systemie online.  

5. Regulamin opisuje działania przygotowujące szkołę do zmiany trybu pracy wykonywane jeszcze w 
trybie pracy stacjonarnej. 

§ 2 
Zasady pracy szkoły w reżimie sanitarnym 

 
1. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie/pracownicy/ osoby z zewnątrz/ zdrowi - bez objawów 
przeziębienia i bez temperatury. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do 
domu. 
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2. Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją 
o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest 
skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. 
 

3. Na teren szkoły mogą wchodzić tylko osoby zdrowe, które nie przebywają na kwarantannie lub 
w izolacji. 
 

4. Wejścia do budynków szkoły: 
- wejście dla uczniów grup zerowych - boczne wejście z parkingu od strony LO, 
- wejście dla uczniów SP klas 1-3 - boczne wejście z parkingu przy kaplicy szkolnej, 
- wejście dla uczniów SP klas 4-8 - główne wejście od ul. Ku Słońcu, wejście od hali sportowej, 
- wejście dla uczniów LO - główne wejście z parkingu przy bursie szkolnej, 
- wejście dla uczniów Branżowej Szkoły - boczne wejście przez warsztaty szkolne 
- wejście do sekretariatu, wejście dla osób trzecich na teren szkoły - główne wejście od ul. Ku Słońcu. 
 

5. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. 
  
6. Ograniczone zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny, 
przez dziennik elektroniczny lub mailowy. 

7. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki 
ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego: 
- zachowanie 1,5 metrowego dystansu, 
- zakrycie nosa i ust, 
- obowiązkowa dezynfekcja rąk, 
- ograniczone przemieszczanie się po szkole, 
- ograniczony kontakt z pracownikami szkoły. 

8. W sytuacji koniecznego załatwienia spraw w sekretariacie szkoły interesant: 
- przechodzi przez portiernię w głównym budynku szkoły od ul. Ku Słońcu, gdzie zostanie dokonana 
  adnotacja o wejściu, interesant podaje dyżurującemu przy wejściu pracownikowi obsługi cel przybycia,  
  swoje imię i nazwisko, 
- dyżurujący pracownik obsługi odnotowuje przybycie interesanta w zeszycie wejść/wyjść, 
- interesant bezwzględnie odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk lub zakłada rękawiczki jednorazowe, 
- interesant ma zakryte usta i nos, 
- dyżurujący pracownik obsługi kieruje interesanta do sekretariatu szkoły. 
Każdy wchodzący do szkoły interesant przestrzega aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania 
w przestrzeni publicznej. 
 

9. Do sekretariatu szkoły wchodzi się pojedynczo. 

10. Przy każdym wejściu do szkoły umieszczone są się numery telefonów: 
a) powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej: tel. alarm. 694 493 767, Powiatowej Stacji Sanitarno–
Epidemiologicznej w Szczecinie- centrum kontaktu COVID- 19- tel.: +48 4870313 
b) numery alarmowe 999, 112. 
 

11. Sprawy administracyjne, pytania adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej należy kierować do 
sekretariatu, w formie elektronicznej na adres mailowy szkoły szkolysalezjanskie@poczta.fm 
kontaktować się  telefonicznie: 914834276  lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu  
z sekretariatem szkoły terminu i warunków wejścia na teren szkoły. 
 

mailto:szkolysalezjanskie@poczta.fm
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12. Dyrektor kontaktuje się za pośrednictwem dziennika elektronicznego, telefonicznie lub bezpośrednio 
na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.  
 

13. Interesanci kontaktują się z Dyrektorem Szkoły poprzez sekretariat telefonicznie: 914834276  lub w 
formie elektronicznej na adres mailowy szkoły: szkolysalezjanskie@poczta.fm lub  bezpośrednio na 
podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania. 
 

14. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i 
opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione telefonicznie lub 
mailowo w sekretariacie szkoły.  

15. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice, opiekunowie uczniów oraz  osoby postronne 
należą do strefy rodzica:  

a) Oddziały zerowe – hol nr 1 / budynek licealny/, 
b) SP klasy 1 – 3 – hol nr 2 / przy kaplicy szkolnej/, 
c) SP klasy  4 – 8 – hol nr 3 / główny budynek szkoły/, 
d) Liceum, szkoła branżowa – hol nr 1 . 

16. Szkoła posiada termometry bezdotykowe. W wejściu do szkoły podstawowej uczniów klas 1-3 
znajduje się kamera termowizyjna do pomiaru temperatury. 
 

17. Budynek szkoły został podzielony na trzy strefy ucznia, rodzica, żywienia. 
 

18. Sale zajęć i części wspólne (korytarze, stołówka, biblioteka, hala sportowa, sala gimnastyczna, 
sanitariaty, sekretariat) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw między zajęciami,  
a także w dni wolne od zajęć szkolnych. 
 

19. W czasie zajęć szkolnych, co 3 godziny bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi 
komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety . 
 

20. Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania, bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane 
są blaty stołów, a uczniowie obowiązkowo myją i dezynfekują ręce.  
 

21. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.  
 

22.Na terenie szkoły zebrania z udziałem osób niebędących pracownikami szkoły mogą być 
organizowane wyłącznie po zakończeniu zajęć szkolnych.  
 

23. Ogranicza się wynajmowanie pomieszczeń szkolnych. 
 

24. Toalety są dezynfekowane w czasie zajęć lekcyjnych oraz w miarę możliwości po wyjściu każdego 
ucznia, odpowiada za to dyżurujący na każdym piętrze pracownik niepedagogiczny. W czasie zajęć 
pracownik ten dezynfekuje także powierzchnie dotykowe w wyznaczonym dla siebie obszarze dyżuru.  
 

25. Przed i po zajęciach – szczególnie w czasie przerwy, gdy do sali ma  wejść nowa grupa uczniów 
pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia, w którym odbywały się zajęcia, w tym 
powierzchni  dotykowych – takich jak: poręcze, klamki, wyłączniki światła, gniazdka, klawiatury 
komputerów oraz wszystkie powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania 
posiłków.  
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26.W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne, w tym powierzchnie dotykowe 
poręcze, wyłączniki światła, klamki.  

 
§ 3 

Zasady bezpiecznego zachowania uczniów w czasie przebywania na zajęciach lekcyjnych  
i na przerwie 

 
1. Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, którą w razie potrzeby na polecenie nauczyciela lub 
innego pracownika są zobowiązani założyć. 
 

2. W czasie przebywania w szkole, w przestrzeniach wspólnych na przerwach (korytarze, szatnie, 
wejścia) uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny  – 1, 5 m od drugiej osoby oraz 
założyć maseczkę. Jeżeli zachowanie dystansu nie jest możliwe i dochodzi do kontaktów z inną klasą 
poza przestrzeniami wspólnymi także powinni  założyć maseczkę.  

3. Dzieci z oddziałów zerowych i uczniowie SP klas 1-3 podczas zajęć lekcyjnych przebywają w 
wyznaczonych salach, na przerwy wychodzą rotacyjnie i przebywają w wyznaczonych obszarach. 

4. Uczniowie od SP z klas 4 -8, uczniowie liceum i szkoły branżowej  w trakcie przerw międzylekcyjnych 
przemieszczają się po korytarzu tylko w celu przejścia do właściwej sali, gdzie będą odbywały się kolejne 
zajęcia. W trakcie przebywania na korytarzu uczniowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa gdy nie 
ma możliwości zachowania bezpiecznego dystansu w przestrzeni wspólnej. 

5. Istnieje możliwość wyłączenia funkcjonowania szkoły w przypadku zaistnienia zagrożenia 
wynikającego z możliwości rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w szkole – w porozumieniu z 
Państwowym Inspektorem Sanitarnym i Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty oraz Organem 
Prowadzącym. 

6. Uczniowie w sali mają stałe miejsca siedzenia w ławkach, nie mogą tych miejsc zmieniać. 
 

7. Przed i po każdych zajęciach w klasopracowni  uczniowie myją / dezynfekują ręce. 
 

8. W każdej sali lekcyjnej  znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.  
 

9. Nauczyciele zabezpieczają lub usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, 
które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są 
wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, 
obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane. 
 

10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub 
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  
 

11. W miarę możliwości zajęcia lekcyjne, w tym zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone na 
świeżym powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni na terenie szkoły. 
 

12. Podczas sprzyjającej pogody w czasie przerw uczniowie mogą przebywać na zewnątrz szkoły, na 
świeżym powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni na terenie szkoły. 
 
13. Jeżeli jest to możliwe należy (jak najczęściej) organizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego 
oraz innych zajęć na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni na terenie szkoły. 
W szkole będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 
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14. W szkole przygotowane jest pomieszczenie - izolatorium, w którym będzie można odizolować osobę 
w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 
 

15. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów szkoła zapewnia 
prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem wytycznych ministrów właściwych dla zawodów 
szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż. 
  
16. W trakcie zajęć zaleca się unikanie organizacji pracy uczniów w małych grupach lub parach, nie 
organizuje się także oceny koleżeńskiej prac ani innych działań związanych z wymianą rzeczy należących 
do innego ucznia, uczniowie nie mogą pożyczać swoich rzeczy innym.  
 

17. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie mogą 
być pożyczane oni przekazywane innym uczniom.   
 

18. Ze względu na bezpieczeństwo i możliwość zakażenia uczniowie korzystają z toalet przyległych do sal 
lekcyjnych, w których mają zajęcia.  

 
§3 

 Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece 
 

1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w godzinach 8:00 – 15:00. 
 

2. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz 
na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.  
 

3. W bibliotece wyznaczona jest strefa bezpieczeństwa dla pracownika zapewniająca bezpieczną 
odległość między nim, a użytkownikiem biblioteki. 
 

4. Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Nauczyciel – bibliotekarz pracuje w 
środkach ochrony osobistej – jednorazowych rękawiczkach. 
 

5. Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego pudełka, gdzie przez 2 dni będą w 
tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.  
 

6. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 3 osoby, z zachowaniem dystansu społecznego. Do 
bibliotekarza podchodzi jedna osoba. 
 

7. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonu, 
włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych. 
 

§4 
Zasady bezpiecznego zachowania się na stołówce szkolnej 

 
1. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego 
żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 
epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, 
dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy. 
 

2. Miejsca spożywania posiłków wyznaczone są z zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.  
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3. Obiady wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, uczniowie na stołówce przebywają w tych 
samych  zespołach jak podczas zajęć szkolnych.  
 

4. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do 
opieki nad uczniami w stołówce.  
 

5. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją/dezynfekują ręce. W stołówce dostępne są płyny 
dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.  
 

6. Wyznaczony pracownik, wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej grupie  
spożywającej posiłek. 

7. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie 
na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym 
celu: 
a) wprowadza się dodatkową przerwę obiadową, 
b) stosuje się zmianowe wydawanie posiłków, 
c) w miarę możliwości na stołówce będą spożywać posiłki uczniowie tej samej grupy. 
Harmonogram wydawania posiłków:  

12:30 – 12:50 SP kl. 3, 2A i 2D  
12:55 – ZERÓWKI 
13:20 – 13:40  SP kl. 4 – 5 
13:50 – SP kl. 2B, 2C 
14:00 – SP kl. 1A, 1B 
14:10 – SP kl. 1C, 1D 
14:30 – SP kl. 6 - 8, LO, BS 

8. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 
60°C lub je wyparzane. 

§ 5 

Zasady bezpiecznego przebywania w świetlicy szkolnej 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych dla danej grupy salach. 

2. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 
wychowanków pod nadzorem opiekuna. 
 

3. Świetlice będą wietrzone przed przyjęciem wychowanków, a potem nie rzadziej, niż co godzinę 
w trakcie przebywania dzieci w pomieszczeniach. 
 

4. Do grupy dzieci będą przyporządkowani, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie. 

5. W sali świetlicowej, w której przebywa grupa zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie 
można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane 
będą przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) to wówczas będą dokładnie myte, czyszczone, 
dezynfekowane. 
 

6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą na świetlicę niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować dystans społeczny w 
odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 
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Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szkoły ( w obszar strefy dla rodzica), z zachowaniem zasady – 1 
rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym 
należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
 
8. Rodzic zgłasza pracownikowi obsługi chęć odebrania dziecka ze szkoły i oczekuje na nie w strefie 
wejścia do szkoły. 

§ 6 
Zasady bezpiecznego funkcjonowania placów zabaw na otwartym powietrzu 

 
1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów). 
 

2. W sytuacji gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 1,5 m z uwagi 
na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w 
późniejszym czasie. 
 

3. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka.  
Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej  
zabawie na placu zabaw. 
 

5. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.  
 

6. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy 
niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw. 
 

7. Dziecko nie może korzystać z własnych zabawek. 
 

8. Dezynfekcję zabawek używanych na placu zabaw przeprowadza się zgodnie z przeznaczeniem danego 
produktu biobójczego. 
 

9. Szkoła utrzymuje i użytkuje plac zabaw zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności dotyczy to 
zachowania należytego stanu sanitarno-technicznego i estetycznego poprzez nie dopuszczanie do 
nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. 
 

10. Zaleca się korzystanie z placu zabaw przez dzieci z jednej grupy, środowiska. 
 

11. Szkoła zapewnia właściwy stan sanitarno-higieniczny placu zabaw m.in. poprzez zlokalizowanie 
odpowiedniej liczby pojemników na odpady komunalne. 
 

12. Szkoła monitoruje codziennie prace porządkowe na placu zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem 
regularnego czyszczenia sprzętu i wyposażenia placu zabaw z użyciem detergentu i/lub dezynfekowania 
powierzchni dotykowych. Dezynfekcja przestrzeni placu zabaw powinna odbywać się w czasie, gdy nie 
będzie na jego terenie innych osób. 

§ 7 
Zasady korzystania z sali gimnastycznej i boiska szkolnego 

 
1. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać grupy przy  
założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. 
 

2. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć. 
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3. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki 
będą systematycznie dezynfekowane lub myte. 
 

4. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce. 
 

5. Będą ograniczone aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 
 

6. W trakcie zajęć szkolnych z boiska nie będą korzystały osoby trzecie. 
 

§ 8 
Przygotowanie szkoły do pracy online 

 
1. W razie przejścia szkoły na pracę w trybie online zajęcia lekcyjne i inne spotkania związane z realizacją 
zadań szkoły będą się odbywały z wykorzystaniem platform: 
Dzieci Grup zerowych – G Suite 
Uczniowie SP klas 1-3 – G Suite 
Uczniowie SP klas 4-8, liceum, szkoły branżowej – MS Teams 
 

2. Szczegółowe zasady nauczania zdalnego wprowadzone zostaną  odrębnym zarządzeniem Dyrektora 
szkoły. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 
 

2. Pracownicy szkoły i nauczyciele są zobowiązani do szczegółowego zapoznania się z regulaminem 
i bezwzględnego jego stosowania. 
 

3. Uczniowie i ich rodzice  zostaną zapoznani z regulaminem podczas pierwszych zajęć w szkole/zebrań z 
rodzicami. 
 

4. O wszelkich zmianach w regulaminie będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 
 
5. W regulaminie będą dokonywane zmiany na bieżąco na podstawie zmienianych wytycznych GIS, MZ, 
MEiN. 
 

6. W przypadku zaliczenia Szczecina do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję 
o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć 
stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji 
zdalnej). 
 

Dyrektor szkoły 

Ks. Mariusz Witkowski 


