
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI W CZASIE PANDEMII 

COVID-19 W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA  

W GNIEWINIE 

     

Podstawa prawna: 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148, z późn. zm.). 

Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 410 z późn. zm.) 

Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 493 z 

późn. zm.) 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna. 

Regulamin korzystania z szatni: 

1. Uczniowie w szatni korzystają z co drugiego boksu. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć i konsultacji oraz w trakcie przerw w szatni organizuje się 

dyżury nauczycieli. Jeśli ze względów organizacyjnych lub kadrowych nie ma takiej 

możliwości, opiekę sprawuje woźna. 

3. Nauczyciel lub woźna monitoruje liczbę osób korzystających z boksów w tym samym 

czasie. 

4. Po zakończonych zajęciach i konsultacjach uczniowie schodzą do szatni w obecności 

nauczyciela prowadzącego dane zajęcia i konsultacje z zachowaniem odstępu 

społecznego między osobami, które wchodzą do szatni. 

5. W jednym czasie nie powinny korzystać z szatni więcej niż dwie grupy. 

6. W przypadku większej liczby grup, należy zaczekać na opuszczenie szatni przez dwie 

pierwsze grupy. Wówczas z szatni będą mogły skorzystać kolejne dwie grupy 

uczniów. 

7. Nauczyciel pozostaje z uczniami do czasu opuszczenia szatni. 

8. Do boksu uczniowie wchodzą pojedynczo. Możliwa jest większa liczba uczniów 

korzystających z danego boksu, o ile zostanie zachowana bezpieczna odległość 



między nimi bądź , gdy uczniowie będą w maseczkach i stanowić będą tą samą grupę 

klasową. 

9. W szatni nie mogą przebywać osoby inne niż uczniowie i pracownicy szkoły. 

10. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, 

np. klamki, drzwi, poręcze, blaty, drzwi szafek itp. 

 

Przepisy końcowe 

 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Zespole Kształcenia i Wychowania               

w Gniewinie do czasu ich odwołania. 

2. Wszyscy pracownicy Szkoły oraz rodzice/opiekunowie prawni dzieci zobowiązani są 

do ich ścisłego stosowania i przestrzegania. 


