
WEWNĘTRZNY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY 

ENGLISH TIME W CZASIE EPIDEMII 

Wstęp  
1. Niniejszy regulamin dotyczy funkcjonowania w czasie epidemii Akademii Językowej English Time 

z siedzibą na ul. Pułaskiego 63A w Białymstoku (dalej: Szkoła)  

2. Regulamin określa wewnętrzną organizację Szkoły w czasie epidemii.  

3. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na terenie Szkoły.  

4. Obowiązek informacyjny, o którym wspomniano w części „Organizacja zajęć w Szkole” dotyczy 

wszystkich Klientów Szkoły.  

5. Regulamin jest zgodny z przedmiotowymi wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i 

niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. oraz aktualnymi przepisami prawa.  

 

Organizacja zajęć w Szkole  

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. Obowiązek informacyjny o wyżej wymienionych sytuacjach należy do rodzica/ opiekuna prawnego. 

W przypadku niepoinformowania Szkoły o odbywaniu przez Kursanta kwarantanny lub przebywania 

w izolacji, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Kursanta na zajęciach.  

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z 

dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 

przestrzeni publicznej.  

4. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce zgodnie z zamieszczoną na drzwiach instrukcją. 

Wszystkim wchodzącym zapewniona jest możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.  

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci poniżej 7 roku życia mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły, zachowując zasady:  

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

6. Osoby z zewnątrz zobowiązane są do stosowania środków ochronnych: zasłaniania ust i nosa oraz 

dezynfekcji rąk.  

7. W razie potrzeby kontaktu rodzica/kursanta z nauczycielem prowadzącym zajęcia, dyrektorem 

zarządzającym Małgorzatą Lewkowską bądź Sekretariatem Szkoły, preferowany jest kontakt e-

mailowy lub telefoniczny.  

8. Szkoła posiada co najmniej jeden termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury i zgodnie z 

zaleceniami przeprowadza jego dezynfekcję po użyciu w danej grupie.  

9. Zajęcia oraz przerwy w trakcie ich trwania będą rozpoczynać się o różnych godzinach aby uniknąć 

gromadzenia się uczniów na terenie szkoły.  

10. Na terenie Szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, 

przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety należy bezzwłocznie 

umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

11. Szkoła przeprowadza dezynfekcje sal lekcyjnych oraz sprzętu tam znajdującego się.  

12. Sale lekcyjnej są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć.  

13. Słuchacz zobowiązany jest do posiadania własnych przyborów i podręczników. Słuchacze nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

14. Podczas korzystania z dystrybutora wody dostępnego w Szkole zaleca się:  



a) korzystanie z kubeczków jednorazowych  

b) nie dotykanie rękami niczego poza przeznaczonymi do tego przyciskam  

c) nie dotykanie ustami i rękami końcówki kranu w dystrybutorze  

d) unikanie pośpiechu podczas korzystania z dystrybutorów  

e) nie napełnianie własnych butelek wodą z dystrybutora  

15. W każdym pomieszczeniu sanitarnohigienicznymi umieszczona jest instrukcja prawidłowego 

mycia/ dezynfekcji rąk oraz przeznaczony do tego dozownik z mydłem/płynem.  

16. Na drzwiach wejściowych umieszczona jest informacja z numerem telefonu do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  

17. Szkoła zapewnia oddzielne pojemniki na zużyte maseczki lub rękawice jeżeli na terenie szkoły 

Słuchacze lub pracownicy ich używają.  

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u Kursantów/ Pracowników Szkoły  

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u Kursanta objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować Kursanta w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów Kursanta, gdy jest on niepełnoletni o konieczności 

odebrania Kursanta ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).  

2. Do pracy w Szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych lub w izolacji.  

3. Szkoła wyznaczy i przygotuje (m.in. wyposaży w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie lub wydzieli obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych.  

4. Pracownicy Szkoły zostali odpowiednio przeszkoleni w związku z możliwością wystąpienia 

podejrzenia zakażenia na terenie Szkoły wśród pracowników bądź Kursantów.  

 

Zawieszenie zajęć  

1. Dyrektor zarządzająca stwierdza wystąpienie zagrożenia dla zdrowia uczniów ze względu na 

aktualną sytuację epidemiczną na terenie, na którym zlokalizowana jest Szkoła. Ocena w tym zakresie 

należy do dyrektora.  

2. Sam fakt, że szkoła może znajdować się w tzw. strefie żółtej lub czerwonej nie oznacza 

automatycznego przejścia na kształcenie zdalne.  

3. Dyrektor zwraca się z zapytaniem do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego o opinię w przedmiocie częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć. Przejście na inną 

formę kształcenia będzie możliwe jedynie w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Sanepidu.  

4. Dyrektor podejmuje decyzję w sprawie zawieszenia i wskazuje formę prowadzenia zajęć 

(hybrydowa bądź zdalna, jeżeli będą się odbywać).  

5. Dyrektor Szkoły zawiadamia o zawieszeniu wszystkich Kursantów oraz Rodziców/Opiekunów 

Kursantów niepełnoletnich.  

 

Dyrektor Zarządzająca, Małgorzata Lewkowska  

Białystok 15.09.2020 


