Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie
w czasie epidemii COVID-19
Obowiązuje od 1 września 2020 r.
Regulamin opracowano z uwzględnieniem specyfiki placówki, aktualnych przepisów prawa
oraz wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
obowiązujących od 1 września 2020 r.

Organizacja zajęć odbywających się 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
domowej.
2. Rodzice są zobowiązani do codziennego wyposażenia dziecka w środki ochrony osobistej

osłaniające nos i usta.
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. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk

oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły
mają obowiązek dezynfekcji rąk.
5. Opiekunowie dzieci przedszkolnych oraz dzieci z klas pierwszych, przyprowadzając je lub

odbierając, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, pozostając wyłącznie na
korytarzach i zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans 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. Opiekunowie dzieci z klas 2 - 8, przyprowadzając lub odbierając dzieci nie wchodzą
na teren szkoły.
7. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum. Mogą
one przemieszczać się wyłącznie, za zgodą pracownika portierni, na drodze portiernia –
sekretariat szkoły. Osoby te nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych. Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
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8. Komunikacja z opiekunami ucznia odbywa się telefonicznie bądź przez dziennik Librus.
Zalecane jest codzienne sprawdzanie przez rodziców wiadomości w dzienniku
elektronicznym oraz niezwłoczne odbieranie połączeń telefonicznych ze szkoły. Rodzice
zobowiązani są do niezwłocznego podpisania i przekazania do szkoły oświadczenia
stanowiącego Załącznik nr 1 do regulaminu, w którym podadzą aktualne numery
telefonów.
9. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany. Temperatura będzie
mierzona w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę w wys. 38 st. C lub powyżej, kaszel,
zawiadamia dyrektora szkoły i izoluje ucznia w wolnym od obecności osób trzecich
pomieszczeniu lub w miejscu zapewniającym min. 2 m odległości od innych osób. Dyrektor
niezwłocznie powiadamia rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
Rekomendowany jest własny środek transportu.
11. W celu zminimalizowania wystąpienia zagrożeniem Covid-19 szkoła przyjmuje następującą
organizację pracy:
a. zróżnicowane godziny rozpoczęcia zajęć dla poszczególnych oddziałów:
b. wykorzystanie niezależnych wejść do szkoły:
I. oddziały 0PA, 0PB, 0D – godz. 8.00 wejście B wieżyczka
II. odziały 0A, 0B – godz. 7.45 wejście C
III. oddział 0C – godz. 7.45 wejście Mała Scena
IV. klasy 1, 2, 3A, 4A, 4B, 4C – wejście główne
V. klasa 3B, 3C – godz. 7.45 – wejście B (przy sali 3B)
VI. klasy 7, 8 – wejście od strony hali
c. różne godziny przerw dla klas 0 - 3 lub zajęć na boisku dla poszczególnych
oddziałów
d. unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
12. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
13. Nauczyciele i uczniowie w czasie zajęć nie mają obowiązku noszenia maseczek.
14. Wszyscy pracownicy i uczniowie klas 1 - 8 są zobowiązani osłaniać usta i nos w czasie
korzystania z części wspólnych w budynku szkoły, tj. szatni, korytarzy, biblioteki, toalet itp.
Obowiązek ten dotyczy także osób spoza szkoły.
15. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
zdezynfekować, są usunięte lub uniemożliwiony jest do nich dostęp.
16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się
przyborami i podręcznikami.
17. W hali widowiskowo-sportowej używany sprzęt jest dezynfekowany po zajęciach danej
klasy. Podłoga jest dezynfekowana po każdym dniu zajęć.
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18. Sale lekcyjne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć. Korytarze są wietrzone w trakcie lekcji.
19. Nauczyciel w klasach 1 - 3 organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb tak, aby uczniowie danej klasy nie spotkali się na przerwie
z uczniami z innych oddziałów.
20. W miarę możliwości uczniowie przebywają na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym
w czasie przerw.
21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.
22. Nauczyciele wychowania fizycznego dokładają wszelkich starań, aby uczniowie w czasie
korzystania z szatni zachowali zasady bezpieczeństwa.
23. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych, w tym wykonywania
doświadczeń (np. fizyka, chemia), są czyszczone lub dezynfekowane po zajęciach każdej
klasy. W przypadku braku takiej możliwości należy zrezygnować z ćwiczeń praktycznych i
doświadczeń w grupach na rzecz demonstracji. Uczniowie z różnych grup nie mogą używać
tych samych fartuchów i okularów ochronnych.
24. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
25. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub w innych salach dydaktycznych.
Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie zajęć świetlicowych są takie same jak w czasie
innych zajęć. Uczniowie przed rozpoczęciem zajęć w świetlicy myją lub dezynfekują ręce.
Świetlica jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę.
26. Pracownicy obsługi i administracji ograniczają do minimum kontakty z uczniami oraz
nauczycielami.
27. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych są takie same jak zasady dotyczące organizacji
obowiązkowych zajęć lekcyjnych.
28. Biblioteka stanowi część wspólną i wstęp do niej mają wyłącznie osoby w maseczkach.
Udostępniając zbiory, należy uwzględnić konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek
i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
29. Uczniowie korzystają z dystrybutorów wody pod nadzorem opiekuna. Woda może być
nalewana wyłącznie do kubków jednorazowych lub własnych pojemników uczniów. Kubki
jednorazowe są wyrzucane w worku foliowym do pojemnika na odpady zmieszane.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
30. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.
31. Pracownik portierni ma obowiązek dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice
uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie, miały zakryte usta i nos oraz nie
przekraczały obowiązujących stref przebywania.
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32. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy,
klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania
posiłków, klawiatur, włączników.
33. Pracownicy przeprowadzający dezynfekcję są zobowiązani:
1) ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do
dezynfekcji,
2) ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych
pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie
oparów środków służących do dezynfekcji.
34. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
35. Personel sprzątający na bieżąco dba o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym
ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
36. Na terenie szkoły zapewnia się pojemniki do wyrzucania masek i rękawiczek
jednorazowych. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się
koronawirusa odpady te są wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
Żywienie uczniów
37. Uczniowie spożywają posiłki w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
38. Posiłki są przywożone przez firmę cateringową w pojemnikach zbiorczych, a następnie
rozkładane do zamykanych pojemników jednorazowych.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
39. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji domowej.
40. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u pracownika szkoły dyrektor
szkoły zarządza umieszczenie go w wolnym od obecności osób trzecich pomieszczeniu.
41. Dyrektor szkoły:
1) wyznacza osobę, która niezwłocznie ustala listę osób przebywających w tym samym
czasie w obszarze szkoły, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie,
2) zaleca osobom z listy stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
42. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej, są
zobowiązani pozostać w domu, poinformować dyrektora szkoły i skontaktować się
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telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
43. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z niepokojącymi objawami choroby
zakaźnej, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie
z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń
wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
44. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się
do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
45. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
46. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu do
szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. Za warunki
i sposób transportu odpowiada przewoźnik.
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