
 

 
REGULAMIN  

PRZEBYWANIA RODZICÓW I INNYCH OSÓB 
NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI 

W CZASIE PANDEMII COVID-19  
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166)  

 
Starając się zapewnić bezpieczeństwo uczniom znajdującym się na terenie placówki oraz zachować 
warunki nauki i pracy zgodne z obowiązującymi przepisami BHP został wprowadzony  Regulamin 
Przebywania Rodziców i  Innych Osób na terenie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi. 
Celem jego wprowadzenia jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły oraz identyfikacja 
osób dorosłych (rodziców, opiekunów, uczniów-absolwentów, interesantów) przebywających na terenie 
placówki w czasie pandemii koronawirusa COVID-19. 
 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. 
2. Na teren szkoły można wejść po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość               

    i dokonaniu wpisu danych do zeszytu ewidencji w dyżurce zgodnie z Polityką Ochrony 
Danych Osobowych w ZSS nr 2 w Łodzi oraz Regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie 
epidemii od 1.09.2020 r. 

3. W czasie pandemii COVID-19 dla bezpieczeństwa uczniów i pracowników, rodzice i 
opiekunowie nie mogą wchodzić na teren szkoły. W wyjątkowych sytuacjach (np. 
uczeń nisko funkcjonujący, trudne zachowanie ucznia) tylko za zgodą dyrekcji. 

4. Konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne możliwe są tylko   

    po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na zewnątrz budynku: boisko szkolne. 
5. Z osobami, które nie prowadzą zajęć edukacyjnych można konsultować się w ich  

    godzinach pracy po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie szkoły. Sekretariat potwierdza fakt 
konsultacji z danym pracownikiem placówki odnotowując określone dane. 

6. Rodzice odprowadzają dzieci tylko do wyznaczonego miejsca. Do szatni dzieci wchodzą 

same.  
7. Po zakończonych lekcjach nauczyciel sprowadza dzieci na parter szkoły lub do szatni w 

sezonie jesienno-zimowym.  
    Po ubraniu się dzieci są odbierane przez rodziców w wyznaczonym miejscu na wejściu do 
placówki. 
  Na terenie szkoły zabrania się:  

 wprowadzania osób trzecich, 

 wprowadzania zwierząt, 

 przychodzenia osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków 
odurzających 

 stwarzania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu uczniów i pracowników 

 palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających 

 niszczenia mienia szkoły i zaśmiecania jej terenu, 

 wulgarnego zachowania, 

 prowadzenia transakcji handlowych, 

 przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów: np.: petard, ostrych narzędzi. 

 fotografowania i nagrywania pracowników oraz uczniów bez ich wyraźnej zgody. 

 
Osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do zachowania porządku i 
przestrzegania powyższego regulaminu. Należy mieć maseczkę oraz zdezynfekować dłonie. 

Zaktualizowany Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020.r. 
Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i Przewodniczącego Rady Rodziców. 

 
Łódź, dnia 31.08.2020 r. 


